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 كال رغلاو ور ما 5 3
 هحلل ا. رج ١ 0 ٠

 هلل جس سس

 52 ةيعذلا ةداهطلا يا اهدحو !اودإوق
 لصالا مداد فلا اىفابناللاق
 وق هنعلوقنملا يوغللا اهائعم
 ريبطلا نا 200 ديرما تاج
 اة دصن 0 ريثكتلل ىووملا

 علا لها 1من
 ظ 1 "املا ظن :تذ أو ميا
 رتوتاب هن ا .دزرملاو هلوق
 رتاوشم زياد هيون داوملاو اسنهطفلف

 لالا نوك ف ىناكربغ هدر تاوتلا نا
 ذأ يناثلا ينمملاا: هرب د '. 1 لاقيدقو (ولبخ

 ' يقف يد ةمكلاد ادعللاو هيفرلؤلادو رملا
 سديم
 0 ضل ا نيرنعمالك م

 لاما د ون 1
 0 7 ههسم يور

 دتسال لكوش اده ىتناوملا ف عنصملا 0
 هدداملال وزن بف ئىضول !توينىلع]ديهناف .

 لخدالو ةياكملا |كتاف تاس ملوق لقن اماد
 دضلا تمشي نا زوجتك ملوق ىرنا لال دجسل اهل
 لع يضقوهوةدبامل لوزن نيحولاىاهرخأملا
 َئ تمام مليلعت ةظحإلا م دعب مزال مل وق
 52 ايدلا عجم اقاملو 0



000000 0 

 0 دادطملا
 ءرخا ىلا ىورام مع |

 ظ 0 شب لعل نأ م

 ظ 0

 0 «يلعل وسلا هصق | اهمين ف
 ١ هدعرررل ا يحاصيلقتو اضيا ماسلا
 ١ . اضاورلرق انبو همالكل حي يلعو كانه.

 ا العلا قالمخ أ - واتملايولا هيف ةيواذا
 ] 2 هلادبمو هيل اةليسو ةوهتككعن لاقي ناالا
 أ لففلا !فاصو) نم ل اعجالا ناكل كلذو
 1 لااج انوكرال فذ همف نكي مل اذأفال سل
 لقي ل هلوق فوض كلا ذىلا يدر

 لظاد هسفئرازعلا هبلا هنمتام
 لافتا مكب هب دهشيام ىلع للاخ
 ليش لالالا

 ديئتتاورلا :اىف ناخيوضاقالاة هلوق
 ||| 07 هدا همحر ةفينح ىلا نع

 000 ١
 1 نا هاداتفيفلاقو احل
 دارا و "كا 00
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 ل ب تاب عمان يطلق يل ايران بل نع
 | يمس الزيف ناطور ذ كمر قط يرش عاكس
 ' َ قيضا اءاكاو وقر مدع ولافي ن اوامدعو اف روفن فر ونا فنا
 | ينال ضزداعسا» ناكل ةذسس اطار زان ىف صا ذأ ا 2 9 37 7 0 ََ ٠ . / ا

 م ؛

 ' -ي
1 0 
ْ 

 ظ م اكن اغبى ناكول الخ منا خمار لب رك

 | نويسكيا رورة نمسك ودل ءافيض ناك ادرك يل عتبلا
 2/0 اهتم يعلاف مظل ند زير نسوي د نعأ ئ
 مرج اون لضاو صولا نيس ابي عبيط ١

 ا

 ' ظ لا كفر اووضولاب ب قلاررضكو 0 ول ومولا باو نسما 09

 ظ مي 101 ثركك عمر »' هر ابعلا مور اطل 07 الاد ىوبْنا بسم او قيل ' 1

 ناسا نمأربب ىاءاشب نيكل وق ةواضلاة مادا ثركا فر ىو قا أ
 ةيمب وق ولالا نسعي سيمو ةيارملاعورسياغف يارد جاوسو لاق ليحل |

 ر زن راحل هإيب ئاشنحساو رايب زوم ا ولا ورابع ةريرج

 يا يراطيسون وعدي فخ عاش ل يبس ناس نرمالك لعبد ةرماد| ْ
1 

 اقام افنتساو وشم قفؤهق سارا ةدادب لف
 اف اهلا نس نافنتسسكو تشم لازانيا ميظة الا دأ
 ١ نيكد ذب سنمار لب كمال سي ىلا نس ْ
 اراب نوبل اه لانا دبس ةيصالخا ءازم فلا بمورم حرا زمر 10

 . علا زب رموصنل ببتر اى الزلاق ونمولا با يف هيهرموسملابتلاو قا :
 ًرزانمنسوبو نتا نييده فالف ايت شارب مرج نامم»أ
 7و دس غنم دول لبق طور م اءونس و ناو لوف تن ا عر ف تل نس
 اوونط و ماننإ ليل يال تطول عوز سول بلوق و عت ضي او تول |

 ناقتنإب اوفي دنا جدو فينصبل لويد لوموو تذولا وؤكر واعمل
 فو جمب وجسمي فالس فريقي راش نك ذولا عوز لوم
 مكابي رجب سكول اعدك لو سا رن باليقزس |
 | مالا بم اصرف ايزو نيسقتو عيباول م وريقبلنا ينم باو انا نم



 ا ساعد رز 0
 را مبشر تيل ماسر جرو بالا ا
 لرد سد ا ا
 |اسم زفلا راك لاسجساب نوبوت: لي بانج نينتتسسلا نال
 1 موو انا زمور ووزن نت ثدالال' |
 "د داما ناف نيس رضا ووزمولاذرررتناكسمقكأ |
 0 اةراهعو وونطولا لري لا
 نا ىلا طرفا و ل 2 ريرتيل سوهو مر ديانا
 أ | علان ثبات ايمو رنا ريتا لالا

 توقولعانيرملا نأ ب اوصل نمل رلاوا نأ رلاربق نموا |
 بسس ندير سماها تل يس يالا
 نباح عمد طفش رلى ل ميك ندوب

 يرو رطل نار رى بشل اوربرلاهركرل 8 ظ

 1 ا زمزعا سيط رن الغ علؤلل ميلان ناكر دعبل ماظل ايف ١
 0[ غونيبال ذه و رافع لد م ادم رب نر قالطالا#ت 1
 رهام 1 نمل ينس «ىل منسى
 أ تعال ورمل نم ورب كلا لسه فت |ماظ زج انو
 | فيارب اوزيع و نيب اك كمال اونا ناكو يف ا فس» ىلإ ٌْ
 . ولف روشان الحم مر را اذن تيلط بماي إل|
 نوى ادا ولو لوف مصور تسون ى باك لال نزيل يش قر 2 ا
 : روس ىؤسو بولا لاق بانل نر 27 1/127 ٌْ
 | لعذر ننوسُ اب لونج ورم, لافي كن رس لاب الدإ
 0 داير تراصر سيل الو اندع نو لا تملا أ نااوس مل ردا
 ٠ .| نياوادشمل زو صقل ةراشلاو تلا ةوقمو بكعب عقدا
 ظ . |ةايعيقولاوف / البديع دوج 0 ْ
 ظ / . ملون طاع ينل داع ذا رعو رك وك موب لاف ْ

0 0 
 06 لذيذ 1 3 ءبال نلوم و دوت



 رو 9 ”ىدصأ

 'اسض مب ذا هوز تاون امون دك ام ا رون يتلو اوت
 نار /زرتيى اب ةواصلانمامالا عزت اذا لل ةوللا وملوك ش

 فام ا دعا وص ما اشو 50 مآ

 579//ا نال مومال دونم ضقبالرومألا هر غار مادامت نأ ٠

 يس نعم ١
 ثن اذا قوبسل ةواسصساوجسمومأل ناو ارب رمأملا رولص

 انتيك نر موتنا ا رام, فنا ا :

 اركوو 'ةروعلاض وصور يدل ادم ناوعآكى سلب ثور امال نا

 وما بلدك دوا انغا نوعا افاقوجسمي كلا
 ظ /ازهلث نانو لوف اوم لان فالف ل لهب علو ككؤ دع لما

 هللا ب دارو غانم يد وبس و فن ةوبسومألا

 ايمو لاسفول سمسا لاق لزجالو سيال اس
 ىلا يؤومد لوس "الويس اكاذ ا ب رعب بعل ل قلق مابا عزو

 ابو ازلاو عرقسلا نان اينو و ' لاى ناعلا جامل دانغاو لول
 لا اكو فاردلا د موكو الخال ةر وسب انكود اعلا 'نالروملاق او بال 3 1

 508 نوماس ثم راو اذ كرر: لرش دصأ 700
 ينمو نعاني و رول وناس سك وساكن يريمتنا١ ١ ٠

 ل روكا دبي رآضتوئاوعذالء شافك

 كيلا ةابعنا فانا اكلاطراضاو روف زمان مننا انج يل
 ضأاكو بكمال قلل ليما اذكرو وبرج دنعرلاب تسسوبا 71
 ذا رب بانيو هريطو قم ل هركذ موق ثدل انانمالكر او

 سئيالفظنلاب كور يضتايركو ” نعش شيره مايبال :نغف» ١ ٍ ظ

 تا مصر باو نم مزوؤم ان اف ةيارمل ىف ال فلاح دك هسا + ]
 امهثروكتلاذاز 0

 ق'ةردج لقلب ول لك هع سلوم ربسا

 او زاتمور و وتنا ا ىذلاف دق الا ةركرلاس بل نم نسا رول |
 0 ا توتا لسعر
 الادب بسسس وكب لاي" وأ بجاكاو بر ثا ار لست وو | 1 5

 ا
 ا يساعدها



 ناز كفوا لتلاوة
 5 ايار امو وصنف أدج جب لعند ةلسمانعل

 عكف ارتب اذ الا بناوذ لب وجو مدع اك اك اسما نا
 انا قرشا وف بكار اسم احكام وذي د لولا بماولا ناحل
 فاكوشما ومن( ارا باو روت نوت: كنف ازيكم مزوفأ د علا امر قمل إريحلا وفم تن 2
 ربما د دب يقي زول وا نيالا يكتمل وق دع طع لعل سس ل ط4 لد
 ثور ؤاف اا ال و قطعا بأ بهل عال لعل نفاد ريططر سمن ال نوب
 نيل ناولاننإل بهوم نا نما عنز قيال ناب ا يب لاق مذل
 هكا نائل تاكلون انا قوبطلابف مصل الياس نياكة رومنس

 انامل يلؤلا نا مى زا (ننمالإ بول اطلا نال اوبضو ا و ا ىتسسا ظ
 اوس يو دس ولا ريح طسدجل ام لاو اتسم
 نورس صذنالا ىلا يتعللاىاجرا يرض لاوول ل جؤما ذا نالامربق لدن

 رنعز لو شسي ف يشب عزا ذا صا ةرهشسم لف نول سما ناكل
 لاضفنالارشسع ةوبرطل امدلعتعلان عب فسو نال و نع زارع ال اهفنالا ْ
 اوفر يرعاوطعر ورب )د لاع نإ صنم طقسا ذا كمون وراك يكد

 جر قيصر الوفا زهق شبا ى ااه دبا ماظ لام ناو لو ءابلا
 د! اماد اضيرا عوزجتدنع نورمان اف فسولى ال فاض عي
 عناق افنالإ بمر فرلال رشي نع عيلة نما نتوؤمنعأ

 فرعا زمر لق يدم ىف اك ساو فلاب ولو مال نبات
 تفل اشنلا بسام ذل اف في بالا ب داص نكن ربنا
 عزي ناو ريان نع دايمن نا ذا فسم وجوب لاو قحاطرس فدل ابك د
 شرط ةات» عب عضوي نك فاس
 0 رو يدلاعر نيسولى فا هس وز ايدل | يدوخ و هيعمل 0

 بصر هفالاد ندا ق او انوار تحسد دن لام:

 1.( يالا كحكاب هير فال نالط ابان ينام عير اظرو يول دي بس
 + .|ناوزاشألا تعرف بساط ناب نمد تاما لاق ب

 | انكيذ عزف نيعلاكل وكما هأزجا عمال لاهو يغسل

0 

“ 
 لا

 ١



 ني و قفرلان 00 --

 هربوا 2 20 سمر رقلا لذ نناكؤئا موق نعأ

 فوزا فلات نان ؟لالاج اولا فرو ولان بطة نول

 ادبي لارج ناالاعلف مسنات

 دقن ئاطلاب .لكبا رضا قالقلا باكو قيال لف قلازيؤ لتس

نوره يلق بو هلل ثمو خت نالف مما مامون , وصل ماين عالم
 

 باطخار دعو عب سبر( ولا بسمو نين انفو قنا اولغبمو
 مو نما قمضو/ل بف تسر بصاو يزوعشبا ضلك برغو ماو 1

 تلد اهول ىلا كلاسك مالا نسأل ندين نلف لافاضت اموا فوت
 ؤ 2 بوضولا طوضالاو ا تنس مضيت نمر ةزاك

 والاه ثلا ا عجبت هي ءاوف عالج لون ' باوسسل ناكل

 7 عم انلااماو ب ب وبول طومالاو نر ىبتي وأن رن ىلنأ

 ظ وح

 0 اد 0
 قارس وو 0 اءلئاقل وفامزلك كو نفق كن سلا

 2 ارىسأ ننال لرب يدق بنل لولا نيبو بوهولاب لولا ني
 و ىلا عمال وا دعوت و مج ةسارؤوتفلع ذب ناكل

 طه نا اسال فاول ا بيكو مرتو لوقدعإ .

 تام وفلوغرلا نمو اده فلان نا يي اوطلا نم فذة تيبرلاذرو/ نوكأ

 لوقف ولت ناعم جس 10 هارون الكا نر يح
 ابعد ال لعل اان ايعتلا اب نان كيس الأ
 نادم دفان مآ ما اربع تناو متم طربا نامز ىف نك شراع

 يف ايدل اللا امر وبجابل دعب سكنا معن بقبول
 لع مد بجو عيااسء لف هرلاوضو اه وطبع ةركؤت ْ

 ل : ضم اكله وو نع ورصلائاط |
 م تترتب ىلع اذكب م اشالا فل أش رالا ع ة ةداسولاو مول لاو مر صلا اا

 7 ولا عريانا باح مج ةداهنم نإ مول لعل يا را اوم

 قع هذول ةداسمولا كوت دانا ري أ ةءامصولالع ب اكردعإ



 وااو 4 ْ 0 ايا[ -

 يلا ارابيسك( نر نموا ناي مفرح يمدح

 فوود انوع بريك رسب فروا دواسر دي ىؤوم علا ١
 ظ 7 ها ل تباسي فازم ةرقلا وفك ظ

 | وام ةفآرقرب اهنا قوارق نم د لئئاو (ريدعدريالو فان الندب ظ
11110 
 أ جلو ارا قنصل نسل وو لول بنجلل ثري نزلو سم
 قا عم رئبلا هذه أ ياررلا عامل وو أيبصلا نما ةزينإ
 لا فريال نا بجيشركو تسال "ترض

 نك | امم باج ار مسا ناوي بسلا نمرل ارسم النا,يلع بجيب ظ

 مدد نب درعا نلعن كوري يلو بتل يزين مشرك يتسع ١
 فاران بيلعب ميز: قنا رطتن ةزساؤ ظل
 تيقو فو كابر قم دسم ازرم ترتر نوب ةبادولا بعاسإ تل
 لالالا نجس لاذ تاه تسولف ف بن احكا بيع ا
 لصبو دسمان عزا رص دير نا كان علال اظل نار باطلا هع“
 ؟اذل نبع كيلا رقع انكر زو رافال لفك كنعان
 أم لاو يا سلسل بريو تسلا رجيوود ولاء رجال و قللال أ

 نا ارد مزمن مج سون لوط زاك اهدار وؤي ل سؤنإلس بام نا
 لوو اذ عواذمل/ قاوم عملا دمع[ بلع بذي ل ضال فنا

 يشل ةياهزلابماس ةياورر زغب اور دعو مرمى ناو ةيلاداؤللا |
 ذو بكا باور أير ل هن وللا ثيع دير ابع وردوا دانس/ نع

 نال ن بلوق جبنا قبب قلزلال اف ى وانطلاق ءالد ناو اود لإ
 امو ئالثلا ف اسوالا ضلائيلل اولا( عوونمولاء اجر ف اضوأرعاٍ ع
 2 رينغسو لوا فو ىف رذلائن اكأذ ام ديعز وجبال ف اصو اما طا وال اذ
 تدق تأ ذا ءالئ ابلاو زينل م واق قلى او الفابلا ورم عضو لو

 نا فيتو لاعب نلالإ بؤنارجو اواو مايل اتوب تفطما ا

 يارا اكوصولا زوال ريق ذا لد طلو ياذا
 | لانا كيلع بمب اقر واين نوكيا زم نكو هلق اك ناقل



 ل + م 00 0 / ْ

0 : 

 _« تتوب نادم مك نورت نضوتفدؤياناو نئل ف انمديج ل.
 انشا[ اك ذا ب ارزتلا للا غ ناو زوم ال: اضوفول »ايما 5

 . أم ربو 6 بارول اء انج نويبع ىف دوق ئتلؤنلاز ببال نيل اني اكاذأ
 . 0[ عضل« فيلو ينال وظل زمرد ارم ب حاس نايف بع بوي
 يلا دوران الدي ملىادقرل وحسام قدا هل يستر نال

 |تملاوروتسسكر لور قعدأ قرب اظريي ”بارلاو ميالردال م : :
 لا موقولا برا نموا ةيئرم تاكو أ 'ناولاةراشا ةيانعلا

 ْ عر ال له اسسلل عارف دل زين احلا رسب عذب ةرشمكول عرذا ناك الا
 ١ 23 لامر تاق عبسومو ماسلا ارز هكا د شب 4

 ظ و نرد الرسول ليدل وسب سيرك عار يليق يلا اذ اس او

 | م نوعا لن اوؤارذ اذ ود اكملت ن اعلا د عر حارس
 ْ اسوم اور يلا هما ءانعمو ررصصم اعلا ءآرلان وكي بلا
 اري ركس ورلد ارك نوكوذل رتل رطل رض مل قار يتتماد
 اال. رطل طعنا نمهدرلو االادصاكاد ةبامأاف ات
 0 ارجو ميسم اهرها ذم تعنواذاتال ان رطب بريف طدصا ليا

 كك ءرثل قالا دلسسلاب ل نعتالو لللادكسملا عفو لال ذلا
 | لاس لرب فنعوا نو املا يلاف عجور يرق نم قو اكول
 وو داماك تناول خخ صوربلاب بيرام نعو ثسول ىلا
 وا تناك روف اردلا عرس اظفل نصرا كيف فتم نوجا
 . يب يفد لعد جارك ما نزلو وينر تق اولا عطس عدل
 | نيترو رسما ةرابحلا هزم روق يو ىراكب سب يلوا ولاد
 | ماوقلوارا لاف طاقول' ب حاصر اف نارو اللا حسم وك طناف يرسل
 راك عجز وكب الذ دوك رسينرلاو ناي نينا لحس سوك ع
 ظ (لازبدك ورن قصايدت 0 نيرا اكو فورس قرم الك يب ناو

 الستر يرسل اسرع يف, وج زق
 ط دطالا عامالار اب ما لون واط ا زهد هزو عافنلاوزرلن مرتع او ام

 جم لذ كلا اكو ازمالالوكلو ود نم هضم وامل يل وشيك عام
 ليك لاذ فيظنتلا ب رصقب ال لوفي يلى اهكق رماد ءالهابلاد اهكم اظن
 | تياللاو ونمولا نمر ظؤدلادوصقم نك نارنووضولاو ثم مارب | جرتمالا
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 ابغي اكدل) تابنلا بز” ىات سل اب تروا لوف صولا لور

 ل اك لوف اسري رهعلاومو عالج نا دع عنتيل, افهم عيال م ىلإ

 الاى مف وطحيوروجودرولاد اك البت عؤل ا« يدب لغوي وي

 ارو لفن افس جاك تلين ارو ايوارا م نينئاوا تقر
 الروك ث اثلاو اس,لاقولو رطعبو ارا قل فنئيفسوا فص
 لؤي ان لا طرا ب يل د
 | عدلا زيكا ةراوك مدع ل والاب دادال والا ما ل ةل لرسم وج غامد
 موف ا ثمل مافس ناك لاق نش ب قادر اول دعب اراد

 0 هرلعرلعمام كلا ير ناب نع بماو لن زل هرلج ى إ عفر
 لذ امر الذ هيلا فانسم ناكأل لوالا نمو نبجاب سيلا حرف وكل
 راتني نبدلاو لو باول لاو لثم يقص تلقب دكر ورم نم
 قر هرالال نسم ]ب نيييفلا عوهر ناف نسب نصر اهاو ا نوريزيو

0-7 

 مافولاىلا ار مخلب يطل رك لقيا دي تا هوجن نع
 ملف ةاوبكل ع اإل ةرابَعى الئبد بك اولا ذو ماوس الورد م ةرابغ

 نير بل ثلالا فاضم ابك ا ين نافل ور كلل اذ نضر

 ايكو و 20 رمال وز ةياردلا لعل َئ انكار ران شا ا

 ل وكرألا الوبو دورا لوملا 00 0-
 وسو كورك 7 رمل وقر [طضت ورطلال معا وزد

 بوهالادانبا ملبس: درك درس رابونزيل هكا لورين
 نوكناةازوسل وب »بنلاب تتوسل لرب م تضر ورا
 ىراجام ع دالك نع نزع ناكاذا كو عوني ؤ زعم
 نب رابعا اووي داوم لل ديول نسم
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 | 1 بل فيك سومان ىلا ذك نس قولاب لا, يلاقي اكل
 د تل /, 1

 ' الساق لاثوورول اء ل تبر رهعنا الانس سو ءاوقرب اطوانيلوع اذا نجي

 | يكاو ل فو ارمالا طيدغلا يرن لوفوم و والاه لوجو أ تبر زعتسملا

 .ارؤاولونوسكن أ بام ى از انو زعل ر طا امو لوت نك ٌنِعفْعَو
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 ...٠.١ قوشالاظؤاغار همر نالوا ىو عانس

 ْ اناس لون بط ن دءالريلا "و ضالاو ىلا رمار وضل اهن نا نكن اخو

 ول ا
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 :.ثووع دن هع ل 1 1 0 ابو

 السور ان
 | رولز ازال غلى وبل ولو تلاعب رمت رز ننلا

 نار ئجسك ينو ساو ناويخم والاف ثيسايافولابماصاشيل إ
 1ْ ىو اؤكت اموا لوف مبا ليد 7 نا ناورلوف دس كب نبا
 يرام ىلا قر سما ابنام لو لوف ةيارملا نمر امك بلككاو سل ؤئو اا
 1 نتا عر سك اطار, دارا وزب ىلا نسم عذلا نا نرمو مغ أ
 الز اكبرعع بلا تناك ب ذك زرعت ناو هل نى اى واول ل اسك بازيلا
 واولاولازلا قسى ودنا و شيام لع لا ؤوطور وعش سكن يرى ا مل ول

 ارتي عروق كد مالا دق اسم زوو لا طيبض وعر ايلا نكس
 ا رءاعاف تعمر تو ادت اراهسالا نب ىنفرلا 26
 لو ل فو ايلاب بستلاوزب لاهو نوايق ازا عوبجلاو رم او اهسالارئاس
 هانم ؤزم عزتي شع فنا مي الالاو حرار ود ناز ا رقت

 اما لنك نال ل دفئ اذاكر فس ان مدشم عزن شميت نارا
 رف يكد ياندلا طراكولو تال د ع بلا غري الو ارؤنر ب اءابم نال لاقدل خل

 ٠ 3 د : ًَ 5 تو 5 ” ع / ا

 4 كيعناورلوت ورعلاازرب/ر طلاب هوم لة ربل ن وكر تاثآ ٠

 ' ناك الا  اهدلا نيام و ل وق زياره كر ؤتسما تدل جامد لا
 اسال ونابسسلا نعلق ةاددل انف عودا اهنا ذكر ألا

 قضيب نطدنلا | بودولا يبان وع اراك وق نسح كلير
 لافةراف نس زكا وفوولو لو رردلى اك  ابحخاك يبن وزعلا راقب نال
 اكوزي نروتسلازد ل مفعل وقل عرس يولد يعزل
 بإ نول تال .لوق ةيادمرلا نموا, لع زم اوتو بازل اص و رماولار وتس

 مباصا بر حلو سيب زل فج ولو قيل لاق ب وثلاوف سلينا دوج ١

 لالا انا قل هر يسم اك حالى بجلب ننسي
 ازين بف وف لع زفت اك زمنا بدنا ةرابمف ااه اها اب
 ةيرابعة/اءاصلان ا ةياردلا عروس لاق ام هدو لون قيلرلا ةرابملاحت ل
 ىلرنا واوس اذ مراوقبو قولصلا اب نول اى نص ارب لول يد غابصلان اكو

 .يوالضفلا ]وار فل والاب دارا عفسنال يملا ف يافيح لوف
 لحسام ةلاوف ناؤرن ريث رصعلا بمباولاناكو_لوق ينو يناوا ناوببح

5 03 
 ا
21 

14 

 0 5 2 027 ةيدضتتمل ب

 0-2-5 0 : 1+2 52 ١
 002 4.15 مح اسم

 0 27 رتاج

 فيلو كارب لعبا, رسسالالا رباب لا: لم " ةلي ا

 : اون 4 ل ملون ارب نر 'ء راحو سلا ثورلاو ءاَشلاو



2 
: 

 سم محصل مع تسصصللا ا
 م ا وم سس ل دلل 3و

 /تلاكو لو اصحدق ى ط ايعالال ب نيف ولع جاوب تسيل والان ب طوع

 ض يشي ومو يامل قرأ ' 'ءاصانيكم ناو كولر مناف
 ذا اذا لص مزن ال ابنه عزو اهمدربلا مقاولان اكاد نايبلا باغ غلا
 نيعلال ليوا مل ثا ءوطولدلسضل ى زد وا يرعو قي دح سس يبدع

 كك عزم سب هكا هزم نويت راسم رولا لبا هراخ
 ندب نال جس وفر وق ناو ع قنلار جاب طمريف ونو بدلا مانرنسع
 لصنلازمؤناى لاو انعياو ةرو اط :ضالنم اما تاني' كر باط تنوي ا ذم

 ةورطلا بير وكبال تاعبالانمميق البام ئجب عر زم نربلا رباط
 الو يفارق اب قرورلا اهتمنال ا فارزنلا ارك االول ارتمسسالا

 | 6 يمنا عطل عيت 0كم رب نيالا نزع ى ترم نا كيل بز
 هام زرع و مز اذا ف نمالكو تيكر لاب حرم د كا ساسل و زوم

 2 ا نوكايع عزنا و سرب م اجرا وروبطلا و زويل اوبال نسر لك و
 "اوفو اك مرسلا نس ةربا!نوكلا ان عساس روتر وولو/ماط أ

 اننا أل ىواض قو طيح ركن كلو ريع بلعنلاو بزل ب رتسلاو
 عابسلانم عبس قو يبا بليك ةلز نب بلعنلاو بلاك عرسال اسس
 مللي ىلا البكا يب 76 عزب وأما هيف بسيل و اينم عزنا
 اان فو كوع نسم هلا عزب تخبر م وركن اكاد

 اكأ/اط ابحاولد نور سر اضنلا باور يف دوال وسم مم مر نا وحسم ظ

 كارل طدس نانا فل كاك« قسم
 اود طوزؤنسنا عم عرافضتمإ اتوا وأ يطول نا يفد رو
 "نول نييسؤلا نو نيم الة وعن الجيارملاز اكو جلا
 ديون بع اسمو لوث اصريصل م اونوع يك ذهب وسو اطوروس و

 روس ىردركلا ماج اذهركور تكلا م ادع اى ةدإزرلا هس

 تيرا ترم ف ءاس ثلمول قبلا فر بيل و اب دانس
 9مل سيلا ءلارا البوب نع امرء اعد ارزق اهانعل ر ءوينع با
 لييششو هر طرشسومو بهل !مرعل عار عب لبق مر ثسوب وباو الإ آلا

 وو ورك روى ! ةروزصلل بسلا انعاوو ب عر فيصملا

 . ب

00 : 
 7س خر

 5 رافد لغو ةاشس اهون تغفو ذابلانا ناعما اكرم موبؤلال نابع
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 ”انادوو تمل ونا وغلا الا اكاد الون دمة اركوورالا
 اشرت ل ىلع ماسلا خجسلاف اف ةزورسلاو وورتلاو الو ثالا فازت

 ١ و ل ايه ماو ةرورطلاىن ورزلاوه كك 0 |
 | دبس نرف | اننا ىف كبر لايم

 | ياام كاف ذل لم لسا أرسم ءاريلا ها قنا نيو فلا 0-0

 | /ىزتول بنذلا ناىررالا 3 م ازا الاف الر 7

 الكوب ل ريغ لوكأل نينوى مافاو رسل انيب لون اذاوفغ نع عطا ترس والارقاتدم تاو فد

 ك1 مات
 كر اذا سنو ىرو لاي اير وزعم لوف بر وصولا ربل كافر

 | لاوعفلا نسناكولو كسلا نم لاع ملاذا دقو نانو زف انو

 روكا ماكاو قسمز شرم وبن فشلا روق ووري 0
 م ٍ
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 وو تدور لايق لاق فيحان هيك وم ضن نم بسس 0

 أ كبس قا كرولا ةراواقا يا وعو ءاسعم نال ىلا اكاؤضلا "1

 8 باكا وع يرشد رابع لكم وبل نيب الهر نار تصيلو تأ

 ٍ | انرتغووطولايدع بي دلو سباب اى ىو ملوث 1 !موررثنالو 0

 | 3ك ؤفاشلافالعل فاك نم رمرينو كاسل و يكدب نيل لبق ىا
 ينك لوتس ة يخجل 2000
 ظ بن انجلو تو فول ناذ ايفل نورا بان ندر مالا

 ُ ءاشرع نإ هزشولا بهدي ثردب ان ناك اق اكل نادك

 منزلك مدل نك دهر ثرعا انج اذا ليتل
 0 ل 507

 |[ الافشل ذكو و ف كسسال نع ث رك بشل مح !ةواصلا ! ةواصلاءاوج
 ! رررل م داع + مب وفول

 |ثووضول بمول ثرع لا عيناك يدر سشسلر علف عا هاشم

 ا دان ندعو م اروم كرا بنز ”اوبا كرم نون إب وانو رباط
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 | و كرعو بانا انعب ناز نم “”بكااذهميف ءولر شل سل وق لى ريالا
 با | ةماوروس بمد نولي طعم اوزضووب ن ياتو ونمول'ت وجال |
 1 ندي يس سكوب 7-0 ابل

 0 ىلا نينا افا انا ند ه( اب كت لنم
 57 : ااا نول الو رسولا ندور ئافنالاب ب انجب اوعي
 : ارا لا كتر وناو اب وو دم نيلوالاةللسل ما نا
 ظ 1 هيادإ باق اهبذ لولا ابا نافل لكلا نور
 نانا اف رقان 0 20 انو
 0 ا نوب واف و وفول شرك يافا تلا
 11 رولا نكن اوع ا 00

 د : (رنعف الاسم اطياوإو ل9 الا للاكل ضلال روشولل
 ٠ [الول اس ن ازيا قاس اثسع ناد 0 الا
 ئ 14 ,رفلاث ل عر فالرب عفر سجل ا 0

 ظ لاما اا قتسك عرعر روشان مزيف مك ةوطخُول 5 ولا
 15 ورورد ال ال بسلا ءاطونبنوب نكون 1
 ا الافوربوا لوول كوبا ما نافعا
 اء نما وعد اهم وك اوس ثمل اد ثار
 0 رف بلال نالوا ارا زو ال املا اطل وما ٍِ 7

 واقد طوى ا عنجصوكو رعد ١ لوفر وان مدفع نسم د دجواد نحس
 انحف تاذدغ زد نعل دال الواوا كن ينم
 و لونساج لاق دلتا جوا نوسة مسلوت ىف هكا

 بانج نوير ىو بنينا زاراإو را نانا را ين ظ
 لو :زدلا بص اصرف نا كيل بيز الو ى“ ازال ث يكن غشا ظ

 هيفا سيعمل الب نو لاقاا بس نضيف يا عقابابلا
 تلو ع ادع فس لوب ْ 00 - لو

 ةا/وابوارا ةروصتم ملون وراربط لب مح ةرابعومو ال لذ كا نو

 ا انا تن زا لذ كيهبطال نا:

 نا نبي رعب ملف ّباردلا عيار عم و ز/ىسلا ردو فش "تاليا



 ليلا بسلا دارا سوو لة و ءنطنكىان ياس
 دال راف وزير د عما ربك يكن اتلو يابن |

 طيس بلك د عن يعزك ناو مال ساظب | ١
 قيل انوا تنام طيلة نولد ل ةقتلإلافاذكب زل تاويل ٠

 مصسوبوبل اق ءديعصن عناب لوى رنا تن دع ناكاذا لا لجبال

 يؤ دافور يا دييورتصو بتال ةرقل عرفا زل[
 24 0 اا دا تال 3

 نير وقل لعن درب نوع سيلك كن يزن غةرابعتبتلا نوكأ
 مرعب ارحب لاو فر دفاوجيورعتملىا عمار ءص ل دير فانا كن ١

 الو عدلا نم سجق يكب وزعت ل تبلى ايصال فكل ناو المول |
 يرسل وف يملا يلع بسزبال ع نيظ يعلوها فك ناهس لأ

 | منيو وللا رس وزفنم وزنك كن اووسل ف دل ينك يتلا نما
 مالح لوآر صمافلاى اذ[ فلا واوونمولا و ءالابصنال ىلا وماما

 0 يي
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 4 /ٍ ١ 50 3 هو اس 8 ظ

 2 طف دوم نس لمس نمت قرابعرررل بما فصار ووأ يب صاب لكى أ
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 كي ااقسناو ازقيتسملا كونان سنويا دعوا ضت
 :ةزسورموو اوان ء صدم اعنا اكد رع دقات
 , دونر جسق كاشفا ن وكون تسكر تنم ظنا طق موألأ
 رادع نير وصل واني ظذلاذم نال يكف بز الامور زيكا نيل ناو

 ا مح ضنو ابق طنوا ب قلاد لال رك امي ل ]ا
 بار مو ؟لماك ةرامطر نال بموا :أ ع نملايف نطو يفور

 0 1 ةراررم اهنا سور وشال
 . ندمت نماعاو سلع وكمر دل بسمو ركل نإ! تاف وزان

 ا ا
 ريناراطوتلا بال ابم تي شيك ثان ف زا ةسوؤساأ ١
 نوم ضلوا قر لوف بباونلا دب ال زاوبا ر# الاو بدشلا ش 3
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 5 : غار ا

 0 0 ها 1

 )1 يارس انام فار بجعل اان 3 ع

 ظ زب الملام عكف 2 و
 لوثر ىف ل قش ذر اذاو تاكو 0 ( ويوم عدو

 1 ا جئ لربلا شا ىل مف كبار بص! مّن قرردلا بها

 | لورد ةيوملا روما ةاصال نم ةروصأ صدام ا

 كك رطل زيا انم نانا »باو ند ولا نم
 10 كفك سلوا بنما ن منان لوقو رك 17

 و تكورغلل لسان رن كين سينا ادترومليق نن
 10 اذ(ل بقا رسم ام لوم الف اننى اى دو لسا روس

 تر وكدلا لك ادي نسم نع اوراق ةيزمشسس (لك مان
 ظ (هنونولرلا لاو 2 اف زكا بعاض

 ش ظ 41 وثاني ضوا قاتم

 7 تالوون اىلرقل لس دسأو زرع هو ىبْن'ث رك سم يا او وقول ر يدع

 0 انبي لاول ن ركود بصاص زم ةو اكس مدعو ا 2 اوجاع

 1 اطمن 0 لد لبرإ لسن ايا ف تلاع زير

 | .|ميككت كلا ررظداف زمالك نرخ ريدر ىرعال سول ميمي ولع
 ظ |[ كاريتزافوتا نم و تاكو ملول عنب نصت نامل

 .|اقيسبللا قوق نانو اليت ثدحا تو 0 ١

 00 1 | ردع ب يرام دعب ارهكان وول نال ان نا سم « غريب

 1 | نابل اقبال تفداك وتر انو بلوف كر تبا ناعم سسبلا تدو

 ١ | كيوركدتمو مونلا ةرابعيمولى ليج 0

 1 وسع انبيسمكون مو نا (قاهسااذبب نا ماب

 1 يرفق نبى ماقلتي كرسي او

 مسار 51 اتيت مَ ويلا 0
 0 ب .اسرو زممنإ 0 0 نأ ىردا تركت قوز بس هلا تن و

 لقا نك وعام دجوذ نوم سبات
 | نيب يؤ طرا تك هوو 2 يلع اورلإب وا

 ظ افراد ايماسو ةيرشيام ”كفلاخ وب ومس ومو بولا ازمأ
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 يوم - :نريج مج جحود هج يد 0 انفاجح /: ْ ا

 ألا لا فيرا ارس اولا الرب لو انا مل ءادتبالا وادوم ناد اهدا نناث
 | قوت فيلو ولا ثركّ إسم لو الاف ايلا ةرابي ورلد يارس هزيل بأ"

 تو مر 'قرعوادتباّ ناب ى اكل فطلب غنم ش

 رقت روع نالل فول نن نوم ال وقالن إل ضفاف ثركا
 . يرام سر ميل واو نس لتر بعلألاك ينال ذ لين
 أو ءلوق نكرم ول نمالدب قو ارو نامسئرمزفو تا ةمجنم كو
 ألوم خول الاربع, جي ماد لق ايتو < قيوم ني افق |

 | عورعم ةراسسسفو سما تار شلاو م اهلل نويل مدعاد كوت
 او بانك ل قو سس تمد ءاضعالا هزم نع تيجو ذك يالا
 البول نذل فد يافا فخم نيب الوعل طيف ماهل عني

 وةك قرم لذ ىنن ايس: ذشسأ ٠
 لساو اررسار ىلا ةردملا تزل و امر دي 4 زلو ايزاكساوما ني اه نع

 ٍيرلا بيتش رقلا لسا ب التل وللي هيعارلوث ين ارو يلاردذ ب
 5-5 ملك قبس انف ال د ظ

 علب لاف هاو سكود اهرعا عم احل ريلال اح فلا نار

 اكبر نم يي دار يا
 هاو دوز از عز دز ساكن
 اكان عيإمصالا نود وئاس كوع ذنلمرطلا اول ينص فطكتل
 أل افعال فزع ناك فوم قلن مويا ثلررف فشاتم نولي

 /ارابتعاوا ةراسالا وف ئلاق ون اكاذاارمو لولا رو صك عيرصالا |
 الو تناكامجا لوب اصا ثدكر وبر تعم او اعلازب اقم ناكأذا نا لد
 اوان قواها تلي تولد مترو عم مادبالا فأول قعر فشالا
 همر لك نال لقبا لاق اذكروكرال امم راج عون اكادا د حرز
 / هاب 2الف ارض ل صا عرج زك ن الرفض الار بتي الو قلبا نرابع اىوسوم
 يي وزعم ا لون اككارلاذ يكف كاس توا فاشل لاق ير
 عطب حرا لع لاسم نم داس زفر الف هدعبلال تقول
 | سلو ومولا تو ىلع ءدلا نوكن ان را دل عين تملا | |

03 2 



 1 هو هناا فو اهل ن 0 ب
 ولنا اف ربت او طفش ورشولا توا ناوكن او رمت انو

 0 2 نبلاكذ
 3 بعام زعاو . خيا ةركسيسؤ و ةدلامانالاتنول عر | .

 228 لاش وولد: صلت ل تاو يبي وزعم لا | *“
 وادا صلو ميلي فنملا اا تا لااا لاروع
 1 26 ناوكيفر ضير ردوا انذنسسكلط ل +. و

 0س“ رلازرم

 انربا يعرف يك هبا عيال ن ود كلثلا ارش فالك كلن / دل
 ١ 100 ل د ناك اف فاظانمن سيل

 دريل لولا فهخس اكاديا نس
 اد ارجل ارتسرولان اوان ام كلر رفبو هنن افا نس
 نزلا ةانتسم للسن نياك هذه فنا هني

 0 لوف بسر جيالف تنقطاك تقولاربل غمار ءاحبألا

 ..|رك تاع زار مد نيتشر ام
 ات تنوارب عيدنا قا ذل مدرك ننكر و ربل
 لن نالوا نو نبال رعلا و نبل اكدعا قرذعلا» ومو وتكاذا ز

 اوم نبقي ل يدطعل تالا قلاد اصتنسس/ م الذ اع د اهواغىربوت

 لغلا لو اوال ما تنس نورك عا ؤاعززيف فلن و ميل
 لاسم نم لئس هس و ف النخالا وف اذن اي رامسعا /كنالددرل اهب

 ل مول لابهاص مرار قو | وذي يارملاى ركزي كدب ادعو الاحمال 26

 نبا ناررولاب انك لاط نكمل ابجي مو تلق يخزن يوشك ل اال

 1 هاب كر وكل فسم 21 هزطامزما رم سس

 الو تالاف ول ىؤنالاو بسلا رقث لا ىرمبل و والاد فذ فك

 | مفاعل 2 زل عاق جماع ن ار ددلابضاصإنو عاف

 سرح خفق اف ال لاو م الى موانبازمد ناو اسداركق سلا

 بني مراكز ارز بغل ن اكل لا اذكر قاسنال افخ

 بتعلاو لون ناسا مدقلا "زل عيزكزجان يو زعل يزف
 ْ | تضاف زتسمفار فك رق نزعلا د نا ماظلا ريو مك

 ل

 1 تلمع يدسب تاي

0 
: 8 0 



 5 9 "فيس 5١ 0 مج

 أ اسإرثلقاسال ف ضر افلا زمول بتعز غلب تخدم |
 /لنيلرلا قراها نو عبر ةرابعى يختل راو يؤلف ضال لا
 اهانوا عرطوسلا اذ اف ىؤمالا كو ميرا غل نازوكرل اذ ورماو فيظو مذا ظ

 0 انا لام نكاد ال دون اىزج اعدم ةردرضى الارفف
 1 اورو ذا ادرار عزل رثالا نب بلك يدع يففا مانا
 ع قروفل دئافو فدع هيلع ينل ناك ادتبالادعاولاف قف |

 امو ةدهف وتلا يدمي مو ولاعه ةياردلا اروع بضاصار زجر
 جلا ئ البى وضعلاك رف قوتي الف لو يرن لؤي هوردا لكل دعب ظ
 و اىانامو روسى ف ئ/إع خلو اك فلاب ى اب ميكو وأ فدك ظ
 : سس دوت فو لاف ابار وطو فعل ربا
 ولاعاد ادردلابهاسترؤ حنا اد ريدا ايف لاو ثنا
 كفاني ناد قافنالزاووزبلاذو ويلل هل لن انس عض ان نعالف ٠

 ما ماظطرتئزعؤير يت وتلا نميب ةزسمل ىف كك لماذ ٠
 نيبو بفدامد بهاد عدي صو ازمه تسب إف عطس زل
 نام تفوز نانا وو اك دووم ذود لأ
 رز ببال إبل بئر ولو 0 جلائاربجالو ملوقرثدلاى اقف اوبال سا

 نزلا كاعقسول طفل نوب نعطغتسم ناو لوق ارا علوم
 سبل ن ايبلالا عنج ذا يال فناكرب نعالاطو تسلا لهو بقا فر اصف
 باو ىلاخدا لا يحوم الطبلة زف اوتسسال نا عروص ناو لأول
 ناد عمل ب اعتب جيريكو ىلا تاصغلا زكا يلا كيو كو

 6 الو لوقو بلال ااذكّ راو ءاورر كت اوس بيد اف فك الكب باد"
 ملوث ال وا هاو ياك اوس كاب اصعل وعي ى ا باويتسسالا يفرش ْ

 1 ادتباحرت لوفد ارردكبم ل ودوار م ركل دا نوم نع يزن ب اهلنا ناد
 ينم اظل مخول /امأو لوث راو لطورسشمل نيب هذا وم ةلكيازمو هزي لوق هرب ظ

 َنإبانغا و عدمت ورموز 07 نأ
 ةرابعْنارغ ندبلا مرو ظلال ني يرظعلا يب لم لو يماءاظلا ماظل
 موال ملوفو ان ينيك كبس :باصعلا مر فعلا ب ولرسس سا

 جي( ازنا عازتان كا مئدبقلانهضالرموالخ ى ار نيك فز زيمالأ
 70 هارئا نال يخف لنك الرق لري لاقو حالا بسال زع نيصدهلنا د ظ

[ 
 ا



 )را |١ نوكراناو و هدالك يل رتلا كورك باهب» ثلثلالاعطتجانال

70 

 نال كو قرف ارا مولا ةدمنرالا رل ور تاكل هز
 ا جر رمادو نيكل نينار ل ايا تريك فسلاو فر ال ى ب فيم
 ا كب اب ىف اكااذم ينو مزلاانيفون عاف رة كك نزلا
 /| ”لررلاو ريل ل امجاك ا الادبال ترث ملا لتتبع

 / لاف لوثر اوس ص طبع اوقف ةدابعلا ورا ولادي سمن مو امتلل ظ
 أ ١ |لقا عمن تكد زكلء هكا نادص غل ذ'لاوسا نصل ف لمالا رباط 0 انب نبل ىلا للسلة يكل قرات ظ
 ١.. الار فر تسون ود سني ممالك عريس رمال عار
 | دل وف نمسك نال ادع امك افراد علا ذك داع
 ١ ١/ .|ازككة واهلا بيض قربى ا كرد اوفلماو لو ياهلا يعبد همك
 ,ا | | امكان لاكن نظاف رمك الم ةداعلاّ ال لوزن

 ١ ١ | م نروص لون البكا رن ندد نيل نيب احترطلا نال احلا ةرابع د
 ' ٠ | أشباكمرلا تار قلاى|أرتبم لوف يللا لكن م ذو امرنا"

 نلوعشم سب ران محااووكزاوجةيانعلا بحاس لكن مؤذ امون
 اك وعنملا عيضولم ىزوكب كل اذرم نشل طغل ةروصن مر فلول
 ' [ةدبشس الاف ال بؤ قر طملا ناد ز يق كم لا امر. دبا ةأر ما نيب امولعج
 ١ ١ .ةلالغا نمزئازوجر اف ىنزنا ةدارال اكرمانخئالاب قطتي الوادتبالاٌن الدي
 ' .١ 7ياهبو الاى لاقاذل بقاكى فت ادي ذروو طر عا ةتسسمو لو
 ا |١ انمي سا ل هلو هلصاخلاو امرت نيب عمت افك به اصور
 ا, ١١ | كال تلقو رنا ةواعلا ةداعالا طرتشبمال ث رت نم عر ثسوب ا وفرع وتم
 |١ فيكم /ليقر اولا طم ىلا لد و رظد حب عض كاف دعو هتشلا نا

 ./ | بداص اكرر زل عاني ضيك لام اهولع قالطلا يف
 رن '|| ةدافاق ناكاتم ن ارداطلا ةأرلا د الو لسمكلاى ف ومد لوف

 ', .|| مجلؤلا ءزمعلاه لود ير اطال طجتسعنمو اذا كلذ ركن وفن وكمل
 شي نوزعلاف ةيلرثلادص ةرابعو ب امكلااذم نى ذك نشلا



 ادخل موو

 2 0. ظ ظ
 سوبر الارول يلا ردوا ولو م يقل ار رم رج طلاق

 نيس الا نبال يك روك اضذالاو# هركذا هش عري دمر فرع ١
 نيرو سوم لل علو ام ارب ايتام ا رص وف نيذللا |
 لافعيقفاشملافالط لون ترك رود ال و سمو صولا از ب اكتر[
 ةرلاانمإ ولان يتعب علاودد دعا لل يكوفا ثديي عيرعم |
 فايطاك مدد رالكابع اجل وترش الكلام يدور / عرج عولال اق ىكأ

 ءافئرعبالف ل وال عضورجيز ماما ياهلا رابع لماعامجابإ ست |
 ملون بوسان ايل مالك ب اظفلر ررلا ب ءاص وتساولو رفا اهنا

 كلور الو بيتل عراخادلاو سنو 7 ( نم هدد نوكبالث

 قلعت ةرعل اء انصؤناو مل ل ةدالو لب يقع راغل والاب ابن عائل ملاكا
 نال حضن ناجل! تال اد جون ىا يلاعبلاف نعمل شوب
 ّقإب و بلا الكلك يالا ع اعنا كك !م لونين لدن

 لل وان ركز عجل اص غل نال يراه و الع تسرلوث ةئرلؤلا

 2سم لالا كو يف طل نافل قيد نس
١ 

 نحس مل اوبل موقد يدرس اكدت عجر ظطعتسو و[
 دجل أرز لوقو قل لاف اذكر اوتصالاب فري ل لذ و ايام ثا

 ازماياغل نرمين اق ل هداك دعينا, نفر ذ ضو
 لطبنال م ترب ناو اءدع او را نبا بتسالاى ا ا

 نعاطقسارردلاب حاصلا كيلع بمزي الو ىلا ان تعي انا وروهشالا

 رقع طر رولان اوامر مالك اسمو اني اولا ذولا نام :
 ال رانج لتلك ويد قبلا درك كارلو صار سبا دقت
 كيالادجلا ورعد تدان مو لاف ثيح ده أ بي الو نييح نوب

 يلا ةرابع يالا ءفتو لولا يلهم اف ويزن عنا *

 اعمار ضيكع افتر ا لقيا نمولع سيمت لاو تجوز نا عت طبن
 تاك تغب ول اهل لكؤو نبل نيعوام ةدصم ين ذلاو طيني ل وال والا

 سبالادع لس ل ارواب نظف لترك نسلم ْ
 امل اليوم نم ةرعل الصفوف نيلوصفلا ماب بحاصب عا

 . | قولاط تاف تدلون لاقاذاى ا ةدالولاب نيكي زلع ناكر فيجو كرف

 . | "[الادعنوككة عل لولبي بح ء افتراس سس دتبادق قروضا ذبل |
7 
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 11 نو نب هسكا نيبو اكن نوب نان طرت اسس بست
 ' زكا ةراشسال نبو مناظر ددادشسألا ليجد مل هيظداذال
 | تتاكروغ ال وازيعال /نالطبب نفل اكردسل ن ! مؤ هاك مزعل 'بإ ىف
 تي تراكررسالاب داهسعالان الطبى تمي الر الإ رارتعالا ل بقمرلات أد
 افا وكلا فنا نانم نايف يدل اديداس ماقدعر تل
 هتسباوو نموا لل اتحاد ايم سبل ردك رن يزال دع
 لولا ملل يريرلو عملو اذوسإلل تناوب طوي لير نبل
 اا توثد نوب لاول زنك ينس مك بكل رن
 أ الم كي ولصلا تدور زول رسب وتس ناوادسا دن وبطل ناري

 لن اكدندولا ب اعتبر زول اود نال لوقو اولا 3 .لاخماهلذإزس نير لوك دولا بنو سبلت ال عاتفا
 يمال مدابتلل اف ةروكدلاب دكا نع يف ىيورسلاةناتغلل قفادم
 اور فنيفجس اىتيسسان وكت ودلاب دولاب اعتب رز ولالا تش
 مو رو صولا الوات لئ ما الاانرم هو ىلا تر ولو ديوس 1
 ومو افيقع وتب تنل" دكا وقف اطوال قرلاراس نريختنا
 يبس نونا خرب كلذ لاو تابع ملاذالا|
 رانا بلا كيالا جاتا نم ةرابع ون كاكا جالا زل عال
 ٠ داتسون راو قسااذا نو اور قليل ل ناملوق رسما
 ال هذ (سسلاو نولصضل/ بامر او لاو كنها اذا مده برغل

 زال ةرورلاب ستار وتس ةرورمؤ ناكل ياذا فارغا
 اكد الك نوحلاوتنارابتعاب تناك سالو نوهلا رع ةابع
 لاعبا زيرم عرب د هلو مالسكلا جينس افوسبم عفن ياردلا علم
 نيا ازبار مقال ةموسر ديف ناف لوف ياردلا ع رعى اذ/لاس اي نم
 ٍياررل ايام لعد راع انياوبى دل رسب نمرلاو نبلغ
 ار فعنالا نارا د لعام مسيل طدنج ارب نإ شا
 نونا مدنا ل ناس بمص يدش يت ارانب لوفر فولدر وجا عباد دعبل اد فز ولالا
 رطل ينو طن نر دوت بولا ىف لس
 او عنا زياو وللا ةر ابعرم لملاو الى ذك قب ن ا مسلوق دعا ناكل

- 
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 ارسصبى دل ف تلال تل سول مك وريو ترم
 ايس رطل ورالوعس وكاد هدول مل انعم يوفرون ن كم

 بلا / قيلزلا ةرابغذ اليلاسرير نكت طال راس وغلا 7 ٍ
 ل لا 4 1 هال, 000 هر« 04

 رف كو ةروكلا يدخل مسيل مدع ذلا و 4سم ذم نارباطلا علا و م ايوتلاو مج بدم
 بليغ دال ناكر تلا كلشل زان ع فاد وقل | ٠

 3 ع

 اليل زعل ةياهقلا ياه فس ارررط نا ما م ظ

 قلاب ناك ب مورو لراس ناكاذا9 للبول
 طنوس داق وراك ا
 كيب ماملل لك مولا غلاوي لش و فاشل نغ ببال قطز اف

 [/لاق ايتؤص" فاد نيا ةيؤص' وكام قلاو ىهنن ياليل
 ما ام يعم انسلا إسمي رفاق الو ناك قروصلاو يتسلل وب كلك

 ”امووزفو لوثر !ناأ عكف البرنس مول ل قولا قيل ْ

 زوالاو اجدلاووك يار لالا اطرويطلا ندرك كري زير صال فيلا
 ناب و مطلاوتن مار ماظل لقول لوب مل 'ءلبغ سس كوم ءاطبملا»
 لوب الر يطوزفو لوق دم لخكف ١ كك و ع طلو زوالأو جالا نس تسب ظ
 تأزم دقنمزكأر وبطل مك كا ]ب اصا ناد يامل لأ
 321101001011010 ةولسلا

 آر اناندع لاف رزعاوب» قفاوإ المثم بول نو دان قايم نب ارردلا
 تي ىلا رثكو ساو 'ننانم

 وريف فلكل كوب لوب نال كوالا, لوب اهم ا ملوى
 الوباء لس خر معل اناا نيب نبال ب عوس رابع نيك ْ

 دلال انو لع ةعونسوما ةرئا و مرآب فص” لئدضلاسائئالان م
 نا ويلا ذرب لممأاذ'(ملكلاةداخاا يامن اف نسر ردلا بها فكا

 اين وا روض نا وفعلاو اوفعصربالا سسك يمنا لو لك نوب
 ركب برو اطرح ناف هيف الضاد مال بانة نوبالغ
 0 اط هرعت ا مم جو الب مزيل عرم اوعل نو فعم ْ

 هوس زك انو, لوبلاب دارا اتحد فلا لع ىو اوف نم
 در مسرع الا عفو ايف قو ام ورق اللطا نصرو ايم اوم امري ن اسال ل وب السي

 ا

 3 يآ
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 2 2019ه ع < هص دوسي

 وضل راف وبلا ماد زل افربال سولو ما لذ للكل وأ

 خللا لوب هب كالا لوب نا راسل ابعد فوم ونل نا
 رق اضال إبر دقو مر ال لولو طر خس ن سو باو زرتصولا نوجا ْ

 الة لمد» فنك لال وكسوف اقل فيو مور تما رإيصل اك اذاكا
 نرلا دس عازب نإ بثت اايكت راصااددبملاك لون سوما فلا ىف

 فلوو عرلو وامين بلاء دس نير قارات لاس دارا مدان
 لاق بطر بو لع وص ل الغراصى لالخ هلو ةر دل اعد ةنيمار

 كيسا وت سجن اطيب لوف ىلن طيب اكأ ذب طم طاسب بزل ف
 دلو رص وكلا لعفلاو هلا نايا رىإوش سلو فدألا|
 اك 1 تسود ية رقكلسدل

 هع لبيروت يق
 "لاعتقال م اطلا مياقولاىل اكد مقالا فر سو لق انسسالا لي |

 ةنالرلباميقكل بالاك ل سلالم نعول |
 اطال مف وق لادا رفا راك عيش اور سبيد
 لف سنون نزينها

 ءلراصت وطلعنا عمون نارا لاهصنازوأ
 نا؟ نادم دسم عازل ئ سب يراعنالان وطبان موز تناول ل ب لأ
 لافنتس/ع يو نعغازفلا بلل ئحب نال سسسكن وو بانا زج
 ولامن ماسلا عنكال لبسك ناك اد نانا بل نود لاعفانا بلع

 دسك لورد الد جو تدورقد كن تاك جب ابماسيزنم

 ضرتادعد رف لوقا كارعبمكرلج د نطفو ةظوعودوعو يبن
 ماو ؤنل نإ ماضلالاو مالصالاب ماص زعير اور علا نال بأي طبتم

 لولا ارربل ا كراع لاو فال زل امانا ورعلام ورلد رخال

 ب لاما ببذل لاذ كلذ لع وردات اى عيت اذان
 ءامنسي ىاثلإ ربي هلوالإلبقنو لوف بزي بارصلاو عشلا لاا
 ايامك فلاو ا ربدبو ل والا, لبقيرمولاّنا نم دعب شل رص لك ا تل



 هرافي انتسلاو "تيا بقل ةأرلاد لد ونس -
 لوا ؤفاومدلاق تو اعتسلا رض اعف ثم تاقدالا جت نأ
 مرا قو عر مألا بيو لو نات وانثو تناهفاولاو

 نتناول نال اند بعام لكس از, تلف[
 كوالا هز تملا تاز واااو انس م

 4 واما ار فن /ىنعا ةواصلن مؤ ماردقلان

 تر 0 21127 ههيديس

 0 ضم نيف ال ملوث ىلروب بزي ور لا 0
 نايل نا "و اعل او نتسكر 1 /

 السايل ؤ كم مج و ( ىلا ةراسا يفد 0

 رو نار اصلا كوب ا نلوم كينبلا ولو ملوث ياخ 0

 بدو كونراد اهتسكل طور تسكي يم لير

 اعلا ا ارورع رو كوول واب بجو لو ة وها بس اش

 الاسترا نكيا نكد ندا ةونا بسن يتقن ذ

 , از كيم رن بوو آول ويسكن
 نابل وسن راك يعير رث لعرب ربل يلو مسيو واو /نوكا

 هى نان رو ىو الدلال كول لوا لقا اهبحسس نول عجب

 : 500 لاوموو مصل وسكن يغرك الاسك ناف لور اري
 ' 70و عرس لد تنوا قيض املا ملكا ارضنا
 فواد عالنت 1
 اء توولا عراضورالا ىف وو مرورصل ناك و الحلا نضر هال نال

 : 1 أولولاو ىلا يس اووعبل ارق لا راسم 7

 طبر نمر دولاب داس كيفان كيل ب زبال ولوصالا مانع
 9 «موقلادنعةواصلل تل ارسل نين لف لوا ا بغو

 يل برردلا بص سوو اكورثاو تول لما ارض تالا
 يال اانكو ام دمع بى دلا 1/0

 الور هال بري مريب دخلك لسم عنو ى اع" نوكيُث تقول اد

 ةراسما بوو برس نارك 39 الار وعلا للعلا ا كاهل

 ةكرع م نوولاو ازاى ف ءاوالا مدور ذو امد تسس كت ذولا قف



0 507 0 0 
 0 : دوج م /

 0 1 يحس دوم نو 2 1 مي -
 مولر وزعم ان ماس لءاضنلاضياحلا انو بيرم
 9[ بوم مماظلان الث ىب زبك نساك
 بس ناكل تقول ال و نواصل ابلغ بج, امالطصا ار ودع ناكو كو توولا
 الا ور ورحب ئوط تمدل لإ! بو راوضلقينالف تنو قامت
 ظ لتمر تالا دازب|نماواوالا راف ملاذا «ظوروزعلا نب زك
 ١ و نما كقول رافال هسا ندنباكا

 000 0 غواذالل ولربا بايلاازنب

 ناو ىو قفاشملل فايل النشر يف تنماعولو انرسع

 ا ا مليا
 ورحم انس يدع خلان ونجا دزاكأروبلاب نو معاو با قتل
 را اغلا يفدرب لل تليف موالطما
 بوتس( ار ىلا نال يف ار 7كناو هواهرتاو تيوولاو ان انيس والا

 طل يوكأو تفوا اءاساوب تغب نواب كقول اق 8

 ءرعاوص ديل وسرم ما تايلر مناىورال ل وق ولا 01

 ةايعإ كيل هارى لزق تيبلاذن هيرب رابع ديعلكا ىلا
 اه فرع مجالا يدعو لوب جمر ردلابهاص ْن و اظلاو عينا, يلعو قئزلا
 راراتقولا كك نس نتا مويلان ملح اعدام قاتلا و وج
 يكلي رفا الاركصوب كباس عو بقل تقولك كر
 7 سل اوف لفل ولو ربما 7

 ءولرعو و راطم يشب ]كر فر اصو فم بلا نيم لالا موبلا
 امد ظ
0 

 ه0 72-325223 د



 004 راه يقسو
 لل روك كو نمو وااو بدو اا نوبيلاو قالعلا تلثضو نا
 د لنا دئالداشعلا فول بق نرؤل مزج ل فيمي رست ىا عمال

 كالزمو/ تمد بؤلا تدهن يو نجر بلال كذو فيصل اصوصح |
 | ضايبلاىاتقالاءافياىئاطابتعالا اماما نبلاقطيرحارلوقد وق |

 لوالد قافنا شعل تند عفر بوم تندد زب مهجر مو تنذو ال يال

 ىئعضوجوب منزجو نمد ارم نارم اطلاوى زن ريخأذلا ىف طايتال ف تدول لبق ظ

 واراد ينعم الكلي نيقفشلا ب وعر ب ناب لادان سبس/نيقفشلا
 اني ةيط ومالا نى مد همومشسم رج لالا موبي نيك وا ناكق فل نعم
 بسب يلوعالا بف ركل ل وفلاو ءاشعلا لا يسسملاب تتحد ل وعلا
 ف مدنا ا نولمال رب وؤدن كت بدص زا مر اف بيؤم ا ةلصم ا

 ربما عويط ربط لوف يلد ابل وبس يمن ودب ىزلالا د عامي دصا
 اذ لوقو اضدلاال اوال' بجاولاةآَلاو ةولصلاو ووندولا عسي ال ثييحب
 العلا لوو نوكرم , 'ٌةرابعن مو السسلام ى ا ةراشسالا عر ميج اد ثعأ

 ابل رده نو وزفريى ارامل بل رول سو اهزيعو لثرصاو رتولاوأ

 | ةيصخو نيروكدي/ نير وضلا وبل يعلا امنه طقس بلا نال لو
 تبث ناك را عر ونصر بم زبر ءاتعاوع هدقب الر يولا ناو لعوب

 لوط لوق شارف نيب اب نال هزي ب تلاب وج لالي فوه رثؤلا
 راو ف الخور نسل ارويصمل ا لاو تولصي اررظلاب ا ودرب ١ سس ظ

 يفشل ورزقنا اودربا ماد ميسا نطور ؤا نوبس سو ربل ا ئلمو

 ابل نصوم تلق بن اري نروكسصوو درب رووا ة وسم اول نمو
 لطب نين رفا آلا نون اوابللاعفالا يدخل دول نكن

 ل اقبال نا نم مارش امو عبر امم لك نمبم د ريزب تيلؤ د دي بسذ
 001111 'نولوم هرخان أف كذا ال يد ر يلف انا ءوربا

 رد نلا ارض مارا نواب لوول رعت ثيرركؤ رمد
 ناكني ملول ف ثمل | وارملا نوبي اهاضصتفم ين قيذؤل الن يبن
 ثلج ثلا وأو ابءابزتناو لوق د لوالاث دشلاو:ثلثلا كا بق بواربلا

 قولا تش( ارك اظذلاءاقساب ثدغلا ابق باول نال
 ذل نيمار ولو ل وف بل اهمال م فكرا رفا ل والا ثلا ف ليش لبق



 ٍ 22 5507 نها ةنباس ل نتي

 ٠١" | وول نالعزخت ورا ذكور دل بماس نئيفؤنلا ذم زي ىرودقل ل ون
 الإ وابل لاري روزولا زذغلو بخس فأنلاّن وعز
 انس نسر ماد دااونيقفو اناناس نا نوال :نلاءاص تاك ليرفع نافل يذلا دما زل ثمل
 رولي بأس بالف وتلا يدل يصل رابفاو ىلا
 أو ابتسالاع (نيعدعباومول يلا فاى انور ثا بتسمم و رنلكاة رابع 2
 ا لافتا ذمه ىف لطيمد ةماركالب ايو بد ازاب اوهام الما ذا الو سلف
 / 1 و ويك يمرشمو وركن قصف يلد هدرتضدا
 | ةرضإ رك تناول طا و راظفل مري باب عون ذاب مل
 توا يلعن ار رنولو ىيئرلا ظفل هي ميثوؤ ادارزن وا لزاما ديث عمد

 ' افلا هيف ب أرب ولع ضو ملوثرظال اوما يك اريشءادالا ,لرابج ورألا
 و از الاد ع راس لا ميهوب أرب لوقدواتروجبئلعس اىبظفلنا

 ا و اءاضعلا انوا لة دايز نمي ووضع ا او

 دام ٌنافام »بئلوبأرلا 5 رابملم احلا تقولي ءانعلا» لقول الو مور
 لاو وقس اذا طولا واط رسب تيا
 ولا ندر زارع دسم وف مورتواصر بل عظات هلو لو
 اا 1 راةلقل ايا لسمم وللا 1 0

 2 ار ورا سيانتس/ن رسولا مرعب امي ةولعص
 ناكبوملالانا 1 ءاضن سمبل عطب با ةواس
 00 اوسلايب ار ااوعأ ةولسواواو 06

 نسم بو ئرتعا واسال سل ردع ف (رنع لس ليلو 7
 37 دادي ماك يرانا دهر سمت عر ةواصرب ةولصالد
 نورها هريؤل ايهاو ناكلكو لاقد وبلا فكس ز أروي مر وزن
 ينو از ارماج القمر نينو رن : رز عتولاو فاوطلا
 لام ال/زيظن ا كيلعبم هربا و ا 2

 1 وم ىو ارب امراول نا مس
 ظ نا عمارمبصز رس اف ايروقرب أرب 1 دين مع

 ولطف اص باق ولا رابع اوف عن هاقامدعد دالك( نااذ



 4 ل

 اق ضئاك ةرامطو بسلا هزال م الصم اذا
 اكذو لأسم فنلا اكو ريل اعرب تاكو تلدولاز لاف اوربت دهام ا
 اولد روق نذ الا بساب دولا كلذ نول, نضرب بال ىا ينعش الأ
 ءارغلاء اد اواعالا ريا هرل قدلنلال ناس باقل قانعدو لج ياورلا
 ادم ب ءاشتملآلا لونا مذاق مادا "ا ار فيارغلا ناكر ل
 اكرام ا نورس ب ادمن أ اور وتتسم

 | انصيا ن ونموت ءاضعلل تفولا دل ناالا مفر اف تنيمح لرش نع
 ١ سبل الواوا الا تيفو رجب روك دا و ءاضدلا ثلفو ف بال ل اكشمكو ريال

 فو كك كن ا مرات اذ اهنسبلف مت ليدعا ول ءفوو اشتهي واوال
 هتك فس ندين ىلا نك بنو عتجالف ليكم اعلا والا رغ
 هش اف عت الفل يري مو راهو لوف مثيل ةرس داك ا

 »الاحمد نطو نرنص حب طلاق د نايا ىفام ف الجريب دع ةرابوعلا عزم

 يقابل ف عيبا نع ةياور وقسم هركؤويرب ناقتي ادهش
 لالا عاسرلاعيانبلا نعال ب اعراناثلا ىف عويسيملل عر ىا لان
 نبال فدل ذكد رموز ةرعزوقي ب فقيل ورك يكن رفا
 متم افال ىف ذيب يدعي تان البدل انو لوى تا نآالا امل
 يلام نال قو لوق ىفواولاو نيناعيكو تنجو ناذالا غن
 زاوكمدعاؤفلا اهم نم مى دج هماقالا كيلا اوك نس ركذ
 نص موون ارب تناو ل انزل نوفا مريب كد كر الإ يمو الصا
 الاف اسم رم اردتم موبؤما اود ين نبلو ال مرر هركو لوقو ا

 /يصاصب دف تلق ىرم ا ماموآوا ىفررظان ايل قلع هور يسود
 نيلوال ير هركورلوقن يووم نم دلو دصوفام يقتله
 النيك يمدد نآَوالاؤ اسكر تما عطل لال فرغ اناعم وكر
 ابر ةواصل الطوسي يدعف مرارا عنب دارا ناو

 ميؤلو كبشو سرع امد نر اهلل ب اعولا وم

27 
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 77و او ولو تناو كدص نوصل نرجو افلا فاقد ىلا نا
 7 دوو نايف ردككاظفلل ا ةكاكراب خر يصل رابع تعال رسما
 الور مومو راع ى !فاسلارر سس سرب ةرار اظفاوم نافطخ هب

 قي بكوب يزال نعام النون فو اقول ةرايعف يدنا
 أ فبعو تدع م داو ردو ندب ةرامإ وتريد نولي ون ماظن!
 داو اكأن اسس نمد اسيل وفط ةرومٍ تطل نمر وك لرد نبلف
 أ مواطرلجبليونعع عر لولا بماولا ناك وشمل ير فس و وصلا دسن
 أررلا : اةطاخلاو لا طوطلربدلا بقلك لآ أر ونعم (لك نا ومال

 أ عر فسولربادنعو لاق يا وأراد را نبل ادعاء فيفكو يلوح امد
 ناظور ىف اضف كرف سف نم ذل( اب اوعلاذدفل ظل د سب
 تشكك ف الفراقادعب لفت مز ركو فييب ل وتلا ذر وكلك
 اهرالنوااهفاس عير تلس نا ةيارمإلاةرابم فلا و عيار اززم ما نؤلا

 | لاقورفنال ورا نما ناكل او ةفييبدن ة واصلا لسن فو
 اهوى ردا نائياور دمى ضملا و فصنلن مان اكن ارفتال فسويولا

 أ راو ام اضعا نم قر وقى يكب وفا لووك تدل ب عاص
 |٠ مزال ةراس اعملو ناك يضسول ب لولاة راسا ن ضن
 | لوك ابسش(ن دعبل ناكل متل نؤكد اول كار كو فينضو
211110111011111 
 لوكا زمر نمر :نلاومو وشل ورانا تبذير خلا نمدع ماع
 | لاطالا ولن وكيف رزان ار يسم مر ردلا ب عاصم قط م ظفل ةدإز
 اكول, واؤنإ ةروغ نر ن داو والا انازيندا نما هني ذاو هبل سك
 قارا ى/ر مل نينالا مهنا هنلغلا الاسكا اضن الب يروم
 أ فالكوازنال مدع ةتاظمالو فالف يفر للان نين الكول الن
 اضكؤي ولوث امر رصد ةأرا ريو بسر 7070 يلاو 0 الاور ل

 اها دعارؤنكف ناععلاو يسرا كر دصلاوىل للا و ئن لكى اإل
 رضا ةرم تسكن اةأرلاى د لالا يلا وغنت رك
 لق بلاك ذم اىاؤد نمي ملا و ضن صا ةرسسكت نا

 روك اصعالاو زم سرعاو كن ومد ومن إب متم لللوملرض :

 17 او ثّرلاى بار يتفلا انك دي( أواني نولي ةواصلازاوجنع



 6 راو عنك زال 2/ 0

 (ى وسلام ف الكب عنب ال نايف ى زلال  ةياورلا و اطاينحاوةر وقيد
 / ةءاور ورخلال» فالطر يفر بل قولصلا زاجل ف كنا نم ناقل
 كسر م تروم ةذسسولو لاول ثري لولو لاو ويغو ياعنلانم
 لاذ ناو بكيل اق نسدنمو عا ليم دنعن ريل ن ل حف زنا

 | لان ن ريب وار تاك يغدو ىفاكاف ب عتصاددع ن اهرب داد اهي يتسم ظ

 وا لوفر بف" اركب اهزيكوكل ابتسم عيب ناىئافالا و ع بحل
 وصلا لل ثلاوالفلاب بانكلا انو يش انتل لففل د جول مالا مرن

 لاند يدكلا وجب ل فلن يعن ومو احلا نين ىف اك لانس وب
 .لوالا نلف هوغو الى اكرام الاكارم ون زعجل رف عضو
 "ال ةمكاض#ن ا ةولم تضر فلا الع ذا
 مم اها طعم دفن اذا موه انلاو ل 9 اكلا ىف انك لبقحلاذ نط ماا
 مبيزعلا عئصال باقلا ءاشح يمر يفال لو تول تدين قولا
 رولا ةرايعوراركشملا ود كل نم افلا ذرب كيل بر ؤيال

 ءلالجأمى لع باغلادقع يو لاو كلا اذ دبي انما لك سيو
 ةرتماةيتام يتلالد ىف الا ف لاف ل عوزسلانراقيل نال فالق د

 رهان وم نيف تناو ورا ا يكل نع
 ةراعللا زينل مب فغا داو صلب ا باور لازم قراند لو اهب جو لب
 هبل طم او لوف تام ثليليقلدركوام "اولا واراد ىزيل
 الالف اوت اهنال لون نر هشلار اه زو راو ان 1و رنلاى ىلا مر
 ولم ملوثدعب يال اع نيرابتإب :ينذت و رمطلاو ار فاو ل اكلا لكس ربل ا ل

 مو يلارلظ ى وثب ناىلد الل يثدكذل »ع مالوم و دف تضولان
 ازباب ناو لق ةيايطلكاي  امكاي امل امراض ت ذولا ناك اوسز وبذا
 ةروما ةا اطوال ف لشن وُ الاو تءافررظي لع ناكأؤاى اإل عال
 كسب بجاولاكر مدي سفن نول ل عال يلا فلا ع
 از عالشن وقول صا ىلوارزلال حاسما ار يدعَنارلع ذا نا قروتسلا
 ىلا ريطلااذمم عوصر نيكو يشل ذك عوفأتم وا لوقو طو ديلا عم
 دردصم هال ىونبن ا وا بدقلا هاو اسرعلد نما هج نينم ينل
 نا/ةمامالا زان ماسلا فدعا روق نحل يفت ذاكر بقت اذا
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 [يا قصور تالضالازمزق نب

 هلم ار فاول باوصلا]عل ورم مامام الاى وين ا آلاءلوف ساو انس نا
 اىنم ماوي ن الامة جرش دسك قاما مالا ى دج نا تاذاحا
 ء طريكقنلوفق نا لوف ةولسلا فعلا يلف ةأرا ةولصرش
 الام نعال يامل افي صح ظفل ذم مق نلا ىلا ع
 الريكا وم يف قسما لوا ري ريلي زيك يله وذل
 يري زع نمور بكل ميلا فو افلام الو لس فو دهن
 ىذا ةداهنلا راك الكت بالا د مدفن وكيف ساريا
 | ررأتلااردصا ى بلادنا رك عطس ينلاو لوف نايس لاف نم
 نم ثلا ميم ادببا فطير ناعباف لاقد ل فدا الولي ىف
 دعب لوبن ل نما يصلان لاقدر ل متع د ميلا سم ١
 نا اوت سمس و كابر كت مسلم قزم ١ ف إن ىلا
 لدبب ناز ينال صاك اف ل و موا ماما نر طر ست نايف ةرابحو

 نيرلاكيكلا ىلا فو ل وعش فيصل فال دريت علف دولا
 9 الالاف يقدس نم عفو اع وعماد م كا ففل عرس

 ناو ديرتاملو نم نب ىلا فاول ابا وصلا و ىل والا لس نيب اهنا
 اهمسوريرب ااا لفنل ويد ناب لولى إلا للسن وليش كافغل

 ظفار هوازن, مو دوا
 يملا اكرم اذان او اي ناو ارا ان اهلا ولالادع ن اكان ريد

_ 
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 | ةاكترتفااذا اول ظ
 | كلسو كو اغبا /ومامو ام كف اكو اوس ؤانض ا تيالئ جملا
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 عزت فاك ةروسن يورو ل قلارزفولاذكو ساو ويسيدعد موكا ا

 ندا ناك او لى دج بهولاورسبجاول'ليوال يكول
 اكرردلاىفاء نا نكن فوبرسا روض وفر وكدل ن زنلاق فجتاف بولا بئارد
 ند اعالإ ريال ىلاؤروسن ود ل يبن اورسوسروف عربا وارسل ى الأ

 ىلارئانومو تورط رئيس كيا ثنو لف ار فابوغادتةروسا لب
 ئا انمار ا 4
 ةلوللا نال ىل :وللا يالا اذلو لوف مافلاى لا نزعل يؤتي انآ

 ايو لعام, ةدانر ءلئسمنايبازيموانم اذكر جالا روس مافم موقياضيا
 هاجد ناكإ قروي نونا نارفسا لاهو ىف كارل ةلجج لاق لا
 دج نكاذمال رد ب ماصز علو رشا ضلوا وعمان هوا سلا
 تلاو عوربلاي لماو هون امير فاه اني اورنج تروس
 كوكا دنا مرايا مرا بعاص ذكرك قولى ال اوم سئ الطال ذم
 زبون سان« رؤد مالا
 0 انفراصتلا ب ولو كلذ نود وش ملاو علا 2 عوربلا كر زظلاو

 هيي اذا زل رايتعالالاعوارماوةياكو لاى نازك خس ش و لال
 تول وفلال مرر لاح دب ةرورطلا و دوق امك ر دبل ةرورشلا ل
 ب ربزوعالق صفللا زف( ناوتزلاركذ (لاوت اوبس دق
 وس اهلي نمر ردلا بص اصرف لان اع لوا اوفس ف الخال
 راكب د قرد كا زسو ياهولاىف ال ئفاومومد نباح اى لاب ضنا
 نا لبق يت ايلا ى !فاضملارقنم ويطل نب قيفلاف سنن
 سلا لاطلا يس اصغر ب سف اكل ام لاحت
 وال قالب يسلمو فروه سيشل اصقلاو
 ان يطالب ارا عراف نيكو ووو طال ولا
 ك0 اكرالالرقل دوم ىزلا ل وق أيس اك ارناف نط ةييادل ا

 لا امى راسا يضعن ل هواربا قو ن كرالا إي رسل فلس

 وكرار اق ءاوتسي« عا موق ةيانعلا لاقو وطلومل ناكل
 ي/الازرفلنا عاممفرازفلاىاووهتساو وللا تين طلاو نين تسل نيب كلو

 روصو يبلانا اذل تس اذاواوك مغ دك ذا
 ىو م 4
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 القوم يبس طي دينارا, فيو كلة ضر فس ل عويض ارنب
 ظ زعل شوا اثم باب نق ورب قوص زاوج روف ف الك ةرافو ىفالسلا
 دس ينل را مدا وعأ» راو تير اف نام نواب

 رسب ونا ى «لاقنلىف يللا نا سسك! ب مادو انس
 سبا« و/ يؤم نسمزابإ يلف 7 ةيناوتلاا ما د هرم ظ
 ااا لو نايل 0 ل عر
 واروتموقلان ا 00 0

 ظ 02000 7 هلا نب قلم را د

 اا ياشوق 1 004 اعدم جل
 عب مولاة رابع الث ىلع نق ناو ظهور نانبمللا

 را موني رسل يبت 0 ١ باوصلا 9

 لي تيما لانا انعلا سوو وكب
 ١ نإ 0 مول 51 رايب بوما
 فلا ئيازمو هدجى لا نراك يسكت راما ى ايلا نم رول

 صاع كلذ وك يت عنؤلاركمن لسا ملول ١

 تزامن 7 مسد نايا فروا دوم رن تيدا يا نيس
 نر 'زررجب مولا نيم هواش بكا ارجو
 | ا ل ول ضم روش بكل لاين اهدسال انس
 و او تسول 1
 ير ا نوكناولع فدو لاك 0 راني

 امال قفاوموبرردلابم اص ند جس انسي م تلو /مالاريلد

 لنه ننس كك سمس خراج تول ناك لوف
 | او وقم ا يا دع اولا

 ادمان اهل الر لو هبل هاو ريل وصفا (رلا و "للا انصر

 راكم نايل ونادرا وبر نمدوبلا هفاوم
 ولنا نم الا المخ لأ شن لعل نري يلا بسب ىرلا قتلا
 ليلك بمزر الو نفل امك باوالاوبجاولبر اكن سسمو لالا ل ائكا
 رو امل ةرابضيكل نا هر لول رت رز ءانعبرببل ا

 سولار لولا ارا ادا اوم باص

ْ 



 | كيل اف نار سرتلاريسسس لرولاو إل ن يب امد دولمإ نير سيفا 72

 تف وقنا نيدضعل قزح نيفنملاكن فل قف ناو ارم عينعملا
 0 لاق نم زهق نيو لانسر قي لدا ذاع نيكولا ن يبان نا اذن نم 3

 لك نيل, ولائالطا ن وليك قاس ضرباقيامو كرو اوم عربلر ولا نيب ام ىئا 0

 لو باوصلا نط سجون ها هتامد نيكول نيدالاو بيتل زيهسسأ
 رع كولق هيوعأ ربا نس لعتم ام 0 فصلا ناك ارعفي اللقا
 داو للامير فو يادصملى الق اوم ن الطالا سمح و ريفا ن اجكارتنج ىلا ٠
 أداابقو عدمىؤوا تراك اد ترك ىنالا 8 ار سلا نا 1

 بهاس ةرابع نا ْغةياعلا هركذ :ليثلا ويلا ماجاب ىؤحصو نيف ٠
 لافتا ذا ضرالانميتل ل وف دوج منسى وع نر عضو تلا عم يام

 0س بسلا

 يمكث برم زمنا ف مجالا فري قولا ار اذ او ةسمر مظل اع لد اميل
 م ساب زال ١
 الاى ا بز)' ناك« رالادغالوا عيل نال يارلابهاس ربا

 ملاذا _لوقر جا ذا لوفاطاقسا باوصلاف ص ذفإ سيما دن دوج دنع
 مخرجا قضوا لعرب لالا اب اولا غروب ل صوا اربيل
 ىف رون امدعاإب هركو لك بسد اسر وعن لونان دس
 رفا و اذكمو ناك مهد هادع اصلا نمار نفل مرعب ورك
 روبل الضو مو اهر سك كا وعراضقالاز ويم نافل فن يطو اها ا»
 اك ةراصلاب ىو زيجلو نمو نا ةيارملا حس ىف قانفسلاركُ قع ع

 رز ويودع فن الا عر اضفالا ىف فالُئاةيارمإ' بماس ءازلو هللا -

 املا ةراطسسا ]صلو مرتجى ا نيئر جن عراب لون تنازل اذسغد
 يدرج نمووجسا ل لاقننالا قص اندبءرسبرلا خر طا نس ىفاككا
 هاب لاقت جف نيمو سلا فر نالال سكر خر ال ناكل
 لي الار هرجو مر تكن م قو اسولا تعزف ند اسك يمر جن إس ميرا
 اتاك باول نور رهن اكذب وق عرف ناكل ذا
 ولندن عزل نمئيابف ونيك رظ نول عضم” يسب تل زب افد"ا
 اريرقنل ارم ن'كيلع بمال ةولسلاو لق رمت نري ينال ةرهسا لأ
 نم ناسا ضل رى لراذا وجب لوق جالا ينال ةروصلا ظنت |

52 



0 
 0 ]زا مابعا ءالنلاو | ديتاق دينا ووك ديب دريل ابن 77
 نيل كيبوب نيعيو يل والاد ننل وجهنا ضف اعتب نإ ىدالاوتراأ
 1000 رع |يفواى والا لل نماعالعواوس وقوم و ثم الا يتلاسباو تدق زم
20 
 لدور يبل و نآرا دف كتوم ةولسل نع ع قع وارسلت
 يملا عافلل نييلوالادعبا وغبار لف بمتلااهرومد باول

 دارو ارقى الافلات مواسم( ر عكس ردك ملء افلام
 لد ئئافلا وا نا فينصح نمو يشل ل صفالا "يب ودم افلا نيبلو الا
 ] ديت ايها ناكر و ئيتم 8 راع مرتو نسكيأو جاني ريالا

 6 مب تاو اوكا ويست نيرا عدول

 نيبو الا بام ”ئافلا وكان ل دكت كس نارون نوع نوبكنا كك
 ليسو لا ةداز نير خلاد فض /نع رميا وروموةيجاد

 2 0 اه حج دج اهيع لطعهج ت١ اع 2 6 1 ا عة ب ا 9 ه2 ب ٠ع 3 1 "5

 4 2ك دج 9 6 | 8 -- 9 9 اوي - - 8 2-7
 فويس نم دنس نوط قس ذو نجمك يففالب بجابس يل
 ادم ةدارعلل يي والا نريلو لون" ع اوف نسل و هتابعاولاى ا قواصلا

 ١ | كويمصردم نيلوالرع ايف "افلا قطو ملون لالد اكرم سيم
 |. هرمنا قافطاو نيرون عن نزيل ةرابعلا يزعل اى وت
 م داصبا ولاشك ص مانمإم قو دو أب اهذ ورم هر وعلا لح

 ايفا نيدبلا 0 اعلا ءاماناركو و لو لاح واراد لاك
 أول يصرف قاجسماةنوعل نيرقلاو نديم وو رماد كانا ف

 هس . كح هك

 ساحل



 دعا

 ١ تسبماو قاوبلاو لوف دم امون عي م يشل و وإ 1 رلشلاى ا افلا اول

 مرفوع لس لو ها 2ىلوال اق رىقل ل رمل اعراض بوكس ش

 لاس رلاو ةواصلاو ابا جسساهف لوف ناحل تعي ونس ا ذ.م يف ثيل
 الو يارهبب_ب م اصرّرمل نواوموم ون لاوعال ى انآ لا سلك طع لت
 لما هور غالب نإ اذمراوو (بفلن عا رك سلا( 60

 ظائلإ رشيدي ع وزن اكاةرابعد اند عقو كدلبف نآس الك شب
 دل حر رولا بءاصر عنا آله طم وعي عو ةزمسمال نقلا
 كرف للف لب امد ريف ضب ر فأل ناري ل وقلنا سل
 داك رسوما وول يارا مزية كال اذ لا
 0 راطوكوف» لكرا
 كوز بالىا لق دموي الون نادك ينضشم نايعأ
 اكل افغل ال بسك فل راع ووطععلاو فلنا ا اى ا نبك ير سبكفلا

 لو دموي #نستلا كوسيط كالا ناف ألا لكل با ل
 لالا ةراش ال اثلاا ذمه هي ناكرالا ف بيلا باعد بوب بما
 للا نم يَ ده دمي فرق امن يتسن او عولرلا د حو ارلا نيب

 ول غم عرتو قص ةرجساكة علل كو عرس تمورقل هف بس
 /تابهاو روك روصلاو زم بي ملا ضو ووو من وراضف الا نمأ

 لأ ناو ذبيان اكرالا نمدوجساو ىلا نولو ع دوب ئاذف
 تيار يلغي وللا اق عال حب نعش ةروضو ووو ىئأزب رقع ب

 روز ماكو ا وزي بق لحل هدافي الذ لكوني ب ىلا
 نان لون“ اريل لل وازفال لو يقر شل واف الاو يئس ىف هواك
 لو قئؤالا ءولرلا ىلا ى اماه ف لو ةيئانملاة رتل ا يناثلا كرر نم
 رسال نلف روومد قس كد لسملاباوبي لعبا واس الأ
 ىناكبماص ماكيدعد ادم عسر كك رلق تلبي غال
 ملوى ابك ن دلال لجيل يبس

0:0 
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 ٠م ليك رجل اوم ارجل ضو نوك اسيل ى لاو ىئر اء واصل
 مالا كتير لاو الا سو موق دست كيلا ن كولد ين نا أولا عوكر

 رقع نولومو لارسا ما تاه لص احدا الخاو مر وصابون
 رناك لوقا نيب سلا مالكم ىلا نر

 43 نفط وبكل ار ذلا اوال هاو ايي بيتا امام
 نيب ببن لالالا حال دهسا دعاو يذلا علك
 هيثرابطعال ما ا ذممو بتذليل عشا نس كيف وس ف والنيك

 بم قنا نيت نعب بل ض لو باوبلد اننا فب جسر
 رف بلا اسجل و لاب لاؤن لا باوصلا للاب الالك و نع
 لاس ملوقاذكن اكل نفى والا دعكرل'ن رج نمدعاو للكون ذا ول
 لاف نلا تنل لوس تساوى اللاب تبغا
 262 قل نوع اهذ ولع مدفانجلا مذوب لوف ناكماو اولا وما ىلع
 نان م سر دعال والان عم لوقف ل اروح ركع نبال الادب
 ١ النعم لاف لق بف اكلوالا نم ايتر دعا ىاثلاّا عم باوتسل ل يالا
 ار يضزلا افذل نإ ييتنما عة بجاو ةصاخ وتلا وذ بيلا نأهارم
 ال باو باو تيرا اعام ناله لوث نافذ الا اذه ازور عاس ال

 الطكارواووف هي يزعس لالا 2س منبملاو نأ بستة
 | | اتاضوسارك ال ل اصلا مس, زمان نلئر وآلا سالك
 2مل ورد بعلب اروع قيال وتجعل قو اذا او موقد يلو سل سر

 امي بن نوكأ (مفانس+ اريوموولر 2 عوتد مدع نال للزو لع

 تيس ةدازولا لا تفرعال اد بج اولاده يارد اب حاس كو ان
 ا [/002 ةعيشساررص دقن اء ئلاكياذر» بيلا فل فدم اهوا ايلا نم
 ايبا ةاعام دا | قلن لبق كي ناو عيش ملة ثبح
 ران ل تنضم الا لاعدكب تنور نر ودود عرق طع نجي ربل 74 ايد ئيبسيل علو هاعرا ماا رضاع للا نر اتارنع
 سب يضذلا بهاس (لك نا تفريد روج وكما نيب ىاا ركوب
 .انباعلدذعة بجاد بيلا زاعارم الم نكات ةرابعون (كردكب
 عضو هدارع دكا فلط ب جاو برا ةياعر ناد انذنطم بعل 5

 ظ تفورؤو

 ةلصا' من منا تدور بق نارٍ تسي لأ نهبا ثن ذل عالال ام

 - م
 + هد
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 هايس

 يو سالو مَ اءالو ووعسم نب ن كى ورال ةولصلا
 انطمزرجلافوارم كركي ئاقلا دلك ن اكو ترا ونضفل ال قاطس يي
 را ةرعقلاو انسي يون هع يالا لذ كلمن
 لبلخت يذم تل أو ةولصلا فا نك, تيان لاضو تكاد ىف
 مينو بسن اطل الل ورضى ا ثيم مقر يطالا ةرقعلاو ل وم

 اووف )ل 0 يشفالابك نول مأرب كازا طاف يل 74

 يسار فريك رو اك يتلو زفر ظ
 و وتلا بما اطرازتاناومطسن ْ
 يو ينزل بال يكل هدق طار دلاببماص عرف ريل
 انناقودهو ل ارورشسلو ناكرالا نمر ارئكارتلا نا نم ياما بص اصر
 نمار // وارا نوُسو ند الكور كرر نم فاصل لما نم

 اكليل راب حوا سوم نلف كن لصلا ليمون نم نو هسوفناف نب
 ننكبرات يبس نعسو س قنوع دفئا نوال ةدابع|

 ناوازرمرل علا ومدافع بك عشاني ل كوع ين واج وعش يدل
 رادع ار عرفن وتبعد ناد نمط فانل تام للة

 ةءاملا ابق لرأل اع بصاو بلا ننال الن من كر فا ارفاق كا
 91 اياوال اه بيرل ن اكئاو خان دلوو صوف كغ وانل ناموا

 تاوننادع لفل دن او«لئاتلا كلذ لام نمي ظنا بنج الكلااذهن
 باول ناك تسلا ووالي و هلو سك دورس جبس وب وأما
 راسم وصول وقيام اا ياذا يهستسلين نرعاز ضربا
 ءاؤلامالا مر فلا مزلا نو سنو اضذالا اغا ناك اكل اذ
 راو امو يالا ود هرساول نى يود كمل ى ا ةوهصلاب زوتمر رسل

 للى ا 0 قدمك بك نص لو بادر مزبالارسما خم
 دس وسرق امبسو الإ بباوا ملو ملل والل وقل دهر اك وصل "او

 1 ب
 مياوكسوا رسول خب يري دخل للدرك ع ثم
 ملا انك ألنالا ةرتفف تانولا مدر انك سي لاب زول اوارلاو

 فاك نوكرا نعال ةواصلاو يلا ' "راو نا اببان وو ايوب د لفك



 ناطر وكدلائاتلاناكو لايام الكي فادبال مور انكم يسمو |
 يجاوز مل نكاد قس نقلا ككذ نعم
 رارالربعبو كو وعد فدو داود ةدرب ل ثم 0 وكسر 4 نم

 2ك الار اعمر وعملا ىلرظمل عوقد مالا نبا يامي ىف ا
 موكا يشن ةلمولراب ةرارعلا تن ود يخرب وسم
 رسموا رص مب نيزك 1

 ع
7. 

 تس« قود وريال ءلذأ ام اظل نلف
 باص بل اق نيم ى اى هللا لاعيودنك ماب او وتوافر ئايدف برك ظ فل

 ب يع تكا نزلو زكا وكلا در انحلال السل سف شم
 تر قرنطوورشسلاو لون يبوقلا ب رنا تل بم اص ضلال و مالضلا دع
 هاكات نم اذ بت سو نود لاا وغسل

 مو لادجان وبك با طور اسم تول رن وكيايذ بر جنرتو د لوقف
 ىيلزلاةرابعو د اسما جار تول صو قالا كرواوف كرلرال نافل
 الك ناك مل زفوتنا ثراوتل ُ ا ناكزارتولا وتلا فرعين /
 ءاصتلا كرلرضناو/ رف ار يولي راو نق

 نابع ب ماو لآ ترجل كلان غرقت لود رأولاجووفع نو اضقلنال |

 ا نا نعل بهاسا باوكب ذم لقال ؛ كبار ئيسك سلرلأا
 خئدعا  نوكن ا بكام دان اف امر بيسان لاقي نادارلإ |
 ثلارما ياو ءانسالب كاد ناو اذ نب سس نا زج تلادبغب سو
 ربل بسمك وك اجلي ذك رتدلا بها وظن يبس سبب
 راو تدك يمؤبابل نعم ل زك يعتلي ما (لعد عجل

 فير إل( درك ف دس ةواسا يغرس ما, ص و نواسن
 انور مولع عايجاللا اسس و
 "يال ن لزب نبا جرورفلاء عت ركزو ايف قوبل ما
 صنلا لال هرارلارسملو لعلاوم اراها ثررحك هلال دب لول اسما
 تس ودل بف وعساك ذم نومك ذل وارلاو «غ عايسارل* وقر وابتملاو
 والجد عم ث رك ف احنا نواس مالا اذا لا نم ين انف ادنم خم
 ايل داو ٍجاوولا بير يرعى لكلا معي قصارمج نوال ناد
 نو و نمالئمنيطروا ضر مون وكن اسم كنت مشن إس !
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 دققت علا ولا واد رطل وا ةياقولاو ىف ةرابد ةيارملا

 نيعصاقملاو لاجئا دال ف رطل نايب :يارمبل اظدل موارلا ناقرعاو لال د

 و / نارك اف لن تمالك دا ظفل صو الس لبتانمئهجسس فزنا

 ناد ضلع ناز اقلك ذو ارم اظفل فو يي "و لاوس

 4 راق مل فدك 2 مل 2ندأبي وامل

 2 ظك10 هاصثاو 0 لاو رفسسكو ' قدام لاف

 ولوضر انما 0 الوز كرر ثا از سبا
 نو يزن دلال ئتس انما نوعا وا ارمائلل

 ةروسلى ا ماز لوي 07 عراد عيبا سفن عجس مدام

 اعلم دفا مب ناو و دس هن م7 افلا
 1 راسل ا كارب 58 زنك عروتسلا
 عع د ىفاكلا هركذ ”ئافالاع فسولىلاو حربا ومو جولصلار اسوا

 امي "لى لونا اهضفا# ل بقو ثمل ركل وق لع ولا يأرولا
 )ذ مرغ نواصل اب ةروس نوفل رسب رارملا نال يو ةوامتلا زار 7

 الطلاب 7 يال لوقا سما ررإج مال راسا دج نم

 ىو الاف ند ارى را اكد مير ةدج لوس
 ه6 مذا زب ناعم فب يم يل تضر ألن
 ةرابمو ل والا مس نايب نلعوهع ةبوعنم سول اظل ةروسلا
 بيلربا بيزا مالا أر ناو 50 َْش اول رس ظعل نودب يلا ' ىلا ٍ

 نمل الو بيضزلا أ ةداؤزم داسيا نيابيجزتد»

 ورماوا ايربخاع/ اورما ملف شبرا ا بصرلا ع 5 رار رع

 تسب :بلططا هس وم اى ا ملوثة يلا تح اضمابلاو بسم ا

 بيوتا يت رمز نادك وف نديكب ىلا الكسر
 نامئالساع يكسب قآل ن ع حل

 0 بطتو ارو ظنا مل وقع هئاوم ندع رردلا بص اس لكن م

 رو سلب فوط ضر
 قيل ل ةرررلا بماصرل افادتنا ملك جر :ارألا ىلا
 ىينزلا (الكم ا[ و م. ىلا ع ةولصلاو :بططأ بق بهاو تاضئالا نلوم نا



 برعزتلاو بيطزلا أ و اعلا ثس ايلاف بكي ظ
 2 وو دس ءبلكز بث ثاضالا ن 7 نت ليوا بلا ظ
 لام !ىل وال يطا ]سسو الامل ع دج ايا

 4 /نإب مثول نك ناكر صا هيي 0 وحل هرب ال

 كرس رف لاو لوتس ير ناس
 لعب روم نك ناو أ انكم الل ثم يطل ماس كي ايفو ل!
 00| خلع "ازين ضان ينام
 1 1 را اقمنبطخ ابطل ولا مك مما الا

 01 وطعم نال يغباد مدلل وأنا را بيا واين

 ضنا نسلم طقسا نكون كرس فما
 رركذؤل رتل لاوس ب غب دب بوملان ايدل يلا زرار ركل
 00 لولوة وبان ثيل
 ل وكب الاذمو ىف اكلا دس زكا اونا الاس

 7 ققلاو وكرلا َ ةيانيكلا مجول نابنوكقورال لو لكلا ائرطدعآلا
 ١ ماك زكام وكاني مولا ةدابص ف « اظن وكنا أل

 ش هب دار ةياردلا لوم لاف ل طناف لوول بمداغلل يمجتنس
 | نمو تلال سبل عب نواصل 'نالت اسما" نعال غيروا نع فاننا
 سس اكيد واط ةولسلا2 نسأل بوت بت را نما فانا
 0 قارا يجنب نابممالا مج اوما ) ام لو

 كا نولي بلا (اكئ رواء عاب يزعم جار يب نا
 00 "لطم ةرامط تلا نال لو

 ' را رول ةذذ ابل ٍلاّنال ىف عكا نامت !ىنؤملاواديق از وجمال

 0 تافرعاقلاو زي 17(! ةرامالاو زال تسكن عد ءاسعإا

 ظ دق ورا 2 7 اعل مايطلومو نام
 اذن ند سمار فكم نيو الا رأس كن

 نيون للمال دبل كيو

 هط رايب مالسل ردع وقب لاق علا مالك وللا, هنا
11110011110 0 

 ثا دي لل تعول اللا نوع وتلا تن :١



 بالف وبدء اودي ى اب يرق و١ ما ئريشا ل نى مساك كدب

 تفي نييؤفالا ى امان دسك ا ون الا ل انكم ثسوي ىلإ
 نيكة واصل لكى تبهو نرازتلا نال ليف اكلاو انك ذو فسول |
 الإ رلغز ويردف ةراصو ول لكن الومو ظفل نم غلو ااظفلاٍررسفن وا
 نييوالا ءاولى ا يدم الامدحل بالا نضيف الد اروشلو ا اقْيَمَك

 ه ىلع ازكألا ثينأناسيباىؤئالاو والا دمى ؤمالا رجس لَو لا
 ردع عسفروق نارردو يذاع ل فل والا نعلم ثا دارلا»أ

 نم انمرم طق اسسول لفل نادي لو زير امو وهل ازج د ولص ترض ل ف |
 أر وكن ادى هك !ىف لاكن اهرتنس ريو بن وكدا و لضلازت ظ

 همم د و يح ةاسشسم يعول وكنا ةول يسم نم
 زاطاوجوم لو واس 9في زلا تا ةراصلل غن ىو يسم
 نيزبلو يسع اهو كرر عة رابع او شمة ير احل نكات

 مم ومار بدرا تروتسلانا مل ؤ
 دلك وس المن ينوكوارماو وول 0 دف ركن! اجب 1

 ةزرولا تن اكو زل عرفت مورفي د ةيانعلاى كا ينص مواالاعى ا
 لان ع نيج تداكر قحرلوفوابحسسلانمروكال ا عربطلا هع ٠

 تيرس نتي 0 ملا
 زاك وأول كك رررلا بعاس يفت وَلا اكاديا ود

 دجلوا ءانإلا نابتسل اكن او لوق باوصلا ب وص ن عريب نار سم
 ليف ةواسلاي ب[ سكن اع اةرصالاي ةقدط» ةواتلا تاكا ظ

 .نبسيواو ا ةاذ ما ويب اربع يانعلاْ لاق كرم ا ناكر يتح
 دكو ةوارتلا برج ول يلب وزمن جسمي ءاوا ل وجسم نال ةرسفم
 كائن 'اذمناصمرزرولاو 010 اراد نك مسسما انو إب قو برسلا

 . لثاو / رمدقو مو اّردل ال ناضمر وب ا زنولا ى ”ءاقبا نوي نارداظب
 ةرومو بزعملا غرو لترلا ةرقومردف هانواو ل وثوم, لصفلا اذهب

 اهو بكار شرى ذاق لا يزف ديسكو دونا ىف ةغل لا
 ير اهلابرالل سيكرت زوم لوب نيئلصا عنواذا ثيدك

 اال مولا وزب اال مدي م اذماو مل
 ضل

 بث وقل ارزثوانداو ل وثم اقم اهو لاك



 1002 | واو تراس رك لال قا ظ

 0 ل نأرلامرث ىذاكينا نع مشار من
 ' |ااهرتو ا يل يامل لان
 لور بقت اذن الام قولسص و بملا روج نسم ماما ى ذاك جرمان

 مجلسا اك ةأرلاةرلس لاما ماو نواس
 انالب لظلم نمش نكاد يضر كرت ءاس مما
 موق زازا تن ووم» حرج لد جولاوةيناك ةرابعل قفاونوم ل م

 الا نساطم ولصق ياورد ا الاذان لاق اسما فسد

 لالا ٌقولص نار هاو امن ركراو نبق ايلا نولصر بو ودا عل لا نص

 موا وسلك ا راصزوكبل قه نصير ليتر تكور نصب
 راك كورلا هاو امال و باؤسلا ن الأنبا ناؤ اكلت موت لطلاو نيرلا ىل

 نواف فافطال نكبر زطو هلل: ىو ةودسصل فاهم
 رانرلصافلاوإ ب ىلا ذم خش ماع دج عاشو ل مالا ذهل
 ١ د او ين امل اقفال و ءاسغلا نر ودور ا يتنالا

 000 ١ هيل ظ
 ْ ا و ا يكارازيقالا ثدابد
 8 وديوان /ةدهناوورشسلا نويل فة فرفنوبسمل ماو

 و اوللاو ل و ب نك ارم بتر سبب رع ل انو الل فعل

 2 ليم رولر نواس دوب ل عيل فو ابدت راف نلوم ريل عيد

 00 انالك لرواد انما لأ دي 0 و /ثرلا

 و هن ولو يامل انرسو

 1 هازال عملا و !اذا, ئبس ًاضتملا اقاذاو انا ند ا

 هنو نسون عاود بو زئدل ىئاؤ وني و ملوثو اشندلاى ا مول ّثح

 ولا لب وماهر سلو لين( زكا الا دسعذ ةولسلا ل وقرل
 رو ؤوزا دوهستس دسار ها اال اذا نيل نوبل از ظ

 ءلورصلا غب ابي كليف زامل نافاس ناك ىا ولام يرالا
 ل 00 اور اكوبررر اسما فل فيلو دما
 الضال توم هيك ايو انسلانيقوببسل ا دماو نال رفارف لاث
 رئيلرلا نط ابعئريتسو وعل ارياعت اكل ار ادوجن اردت لدى فاض ءارَشا ال



 ١ نافريدغلا عب ةرابع م يدع ناكر جيل ولف لوني دقلاوفو رس وللا

 ى ادو/م وبسم رك ناو ل د نا نود رجب نايدعد ىندم رجع
 فبل نإ ل ةردقلا غلو كوسا نول فري نبق وممن
 كورة »تطيل بيل ذادرتلا نكد فانا نيس يكب
 ةأزنب لإ الو لوى دنقل ل ءاريم مالا فطذاك و لك كي
 يال ى اكل و ملول ضلع وعأألا ابوسك ا قيس ؤارلو ضفاف ىلا

 ةذافادارباريبلو بهجاول نلوم وسلا ساما كط نري تساوت اا |
 ناجم ان ول ]ب ةااومسسمالالا دوج دسك ب كلذ نبا هر

 ولا ةاز اهلا فطغ ونوم ماراغو رون اق وسلا والك كا سنك
 قمل ولدت ادالا عازف دسم مااادمج فلا لمعلا ذر «داعتلدج
 مايبسمبا ل لم دالك ابعو راسا نيل مالا دعب اودع
 2 :/السٌول كر نال نب روكدلا نبع نيب (لضف ىلا زر مجبر صفو ,لو

 قام/رداولو مل وناسي الانا بتخسكرإو ىغللا تول هريدطلا وف يف لاث

 | نعلن هناك ذل الك لاق عيرالا اذو نم
 لب وون ماروس تر مرعي وا موف ازعل تري ولو ريوس امون |

 ديزل لقلب نيتعكر وقص اكدنال لو اعقل ماي جب ىلا عكر
 ةولسللا ف ثم دبس !ىزناورذشلا حالى نفل الريدفلا نيف ةرابع
 ل هرايتعا نودب ىوتد ثركق مبسم اوار ا ثدع قسما مالو 1ْ

 قبرا سيلا ذيارمبلا غر ان نياوخسسل لق ناهنلا ايل ذكايواكس
 بذل نا باوسلاو يشل اع يب زر سكيوا لوف ثا لؤفو ا
 فاير فر داري لوب انك سمن ءاعل زم ردع زسررف نم ايو اسأ

 ا نيت # 2 باب ورعب غلا بإ نم فنانا نم عرايس دلا :
 ذقت ناهد تكل الاف الطراوت لا نضادن :اممسسالا ع أ يف
 الكالاو ران بال ثركاؤخل سس ال ةدازو الباري ب ةازتلان كر دع اهب
 لف ف روتسال كولر كل زورو ف اكل ىف ادك ور
 77 ورلو 'عرارزواسي نع ديسكو 0 واسوكى نو 1

 سيسررلا باص نم هدانا نسعد وبوار قيد اطباق اف
 ناكني وروعز !ى الارداف بلو بلان ان نك 2 يف قد اقايب

 2764م /ك نءالص نر عوجر يروق جب تباع نوب ظ

 4 *؟

1 

٠», 



 | ةيزواسوفب ارامل فيا ناا م سوا دوجلو اك دكاقيسسأ "أ
 املا عرف جاوا كك قالب عفر ثرما ناكاناد زجل |
 لا ترو سل االرابمغاومو مسن ليقو ورداو غال هاا ول
 1 اذا ىف شصار م اما غفر يشم و فنار لاو رن الا ةرك مدار

 لبطل اوال قطف الكاب سولدعب نوب ضان اهنسسكأ ىلا 2 7 هيو 4 ع م 3 9
 1 [سايفاوبد ممالك رعاة غاب ليلا نارا ىرشلاو مالا بي درس فلل |
 ] رنا نمار ورل جبير لالالا فأل مان زوو دنع قاتلا |
 7 "للم ةدإ ماما ع زيظمو ل9 ثلاماظلارذدلا باص اعيلوعل ل ْ

 ظ قل ظنوك/الد اما نزف ىتل نظم ناو ثدكن سعب! نيرو: اغلا
 لوتدلابا اجا ذي غاب أدال نم الار مش زغدعب نوبل هلو
 /مبورلا طالع الاخ دمج[ انف ادع الواى كاد ةيارهلا روك

 هلابك نككاذم نام اطلا ىلا مال ب و هوا يف رك رزرلا
 نالازابه ميلا وضل ءل 6 فيح ندا ركوب دخلا عصرا ل
 نورك الاب دارا نابنأ قايد يامر ابتلع كت
 2/20 لرسم دوجول لو اخ عيب اهنعالا بعزم كف روس نير
 ١ وير تت دواسو السا لا جاكد ير رمل اروصول فر سس يل
 كارلا نالوا ويس انا دا اللولو ك ازكي يللا ماتم

 57 ليس امي الل دذو وجسم 22000

 الكا ذاب داير يتلز وف كا لل
 موبك مز ماو اكل ىف فلق نإ كرم ري سس نعوم ىلا
 دال وزب لوى احكاذ اهييده ب (ىنيتو موي يدهن نب ن يعاب
 رارم او دي وكسب ءوليص رارلاو 1211 امالا نيرورزصلا

 قيوم فيؤعبو اعف ان وق ف عما بان دع نك نوك دن
 نارا ةزاثيكوٍررفن نفض والا مالا يو لو تمتلك تايم اميفرك ل
 لواصرول زل ذهب ىف بوصالارشلا ع اقطع بوصنم لا فلول ا اظفل
 9 7 عب دج نم عوزلزمو يكد لوالا
 ًراتضا نوربرهوثو كرك بسب نا ب ابر الواؤ تورت ُث رخل و الا

 نئلؤ رفة سلا يطلب ناك بيبر اسف شرع كم ناكل ى ارز انماط
 يتلا يثتساو انتل سيك دلو رهقو لعل انجاب ليسا



: 

 كراس نوجساف موز نماشيا لس هدم ن ماوي ل والاب مال

 ار فاروق ثيححذي اقول بصاسووا الع ناسا لئلا
 دولا دعو ماالا د نم عر ينتاب ع )لبو تانيا غوا تلا
 ياو ئتساًطط دابا نمد قنا قوبل وس
 ةدمرع واكل بجصوفف ىزم امى اء افولابصاص بيت ريل فو فوفو ناو
 0 | تالا وسو نو نوكسو 0
 را سمؤو مالم لاشاالا ءؤصب انا زلم نوب وزمل نمو ارم 3

 برو اكو لوتس شلال 1 ومو رنا وا يطفي ءالكو ملي وو :

 ا اقم اتس( هذ روك طك دج رم عوز طك لا قداس
 خلان اسارلاهئاجةوازلا ناكر اءابساذ ةراقلا نادره اجو ابماذ
 ايملاجوا اها شايف ثدع اوني لاف ع يبس ان لداذا موج
 راع ويزبفو ابماؤ ثا اء يال بقو ترم ارم ولو رض م

 رمخا ف وطعمل انا دونم يوزلا نب ةوارقلاو رهعلاثركطن نطعرلوث انك

 يل ضوؤنلا و ردغو» فلطع يه او ركاب دعو ريب اان يف ل نازل
 اهنا رجيم وردفرم» تيوس رقاد

 ظ ملول فيش سم اع طعام لوك وكمزارعالاودو ىلا نر
 "دعا مكر ادا هيلع عا هدعبام اؤم مخانسر مشاعل ركل طول
 ديم هاد ثدداولو اقول اظفلّنا باف ولا د زيك سر اه انبلا
 "ارهالاج رز ا نإبادهاو نيا ردلابهاصإع# تا ارامل عف ا
 هين نكن يذلا واصلي زاب ى لوف ةولتملا ابرك حاد

 راء دنع نيكل وا »سينا زي امددشأ يف تناول قولتسلا نم ون ام سم
 رض ل ف و ملول م | ةروعلازب اسمو رو طزمزيلاو اوبر نو ةسه ب

 اويل أل اصا ناهد ن بلوقلاف ادن اودع نايك خل اق نب
 هنو وفد اف هيف جينفر وزرع رافد ينام
 بانر نب رس ف دعاس ندق دلير اصاو ا د نعو ئيل كل ظراصا ذا
 كوت ظلاراصا اف صعلاارضد هولا وذل ن يبل تو دنع
 روث رعب ةولصلا رعي نان ابل بقو ءلطإب هدو مان قولصلا منع
 رزكراورو لون ى بتنا فالكل نوح يدش, لظلاراص اهر ارم دمنا د
 دك اعلم أنفو ايدنابا رءوس / ذا نكن مو دن سم ير وزعم ا



 أ 71 نصار نوصل ة رسب ابشسكا نب نأ رول ارك اهزلا با نك

 مله رإبمو ةودصلا بن عسا ىنسلاإوتطاقس رراطل نإ 2
 اعيش اعل اناا 0

 د م ناموس أ ازرار نقولا كم ولن اكد او أ
 خواسلا لوف اال نعدس

 0 اد اهيرلاو ينايلا اول ماو نسالك سبا 1

 ”سرتصو تطرق ناد يلو منول (ىبىا موفدسمب ل رك ر الاب
 راقلاو رك« نسكب اوف الو ءاوولاّنر اه اّنلاو عال لاو عيونا معقل '

 اقول ابهاص ملك رسيلو عا توصا وكان رترلا ضن مولا
 ول نالوا. ثمعاللؤ /ناكاذ اوفو نيالا قد لوك 1
 نو لوف باصمانا ل وف طيف ثوص) سبل ال ورا, نسال رتب سموا
 ظ اواو انس لنفي اوامرعب ٌورُسسْاز و :دّوصم
 نم ةابصمل او كر ىلع بس ى ا بذل ب نم زول نم لصاو ع وسي فلا
 ثنا ءانعلاو لاند اكلك ايلا 7 لو

 راتبا ىلإ" 0 الا دعو ريلاوروفو سيم لل اق إع ادع دش الاعين

 وسوف اذن وكن ااسو لوف فل يع نسيم "وسير يف باروو سل و

 ١ 08 "يو 20 3 ئيوكرريضموأو ني 0 ل ف

 فاه ل ةاقارمد بيج انلا راو ل عضاذ اذلءلجسا بجو
 دصلؤادف ندا يروكذلا للان اا انيم افلا رمل وق وارسم اونا
 ملول اكل 7 ذ ع فسول ار يك يلا و وسر جد فيض اريل  رواص

 منا نسوا لعام انيس ل ل اهلا ى ل ورم
 ةروسلا ودمج زم لعام اماما فم اج نجلا نوككن إب لولا

 قواصلاو وم فلا عنتس نوكيا اضل بماس نقلا

 ا«رزعأ نبط لف ةلامجال ماما يغلط ى دل ترس سود ىلا 4
 متنا ناليقو لق ةيبشس/رصاغنا يدل اذ امالاى ا قرعاصلاب زو
 لاك انما رعببولا زود اسمو ولو بق ىلا ل وعل عازم
 مالا ورل قرنا كلذ ىلع ى وهل انرا تعلو هلا نسي رشلالا اولا

 دينارا ضو دن زيك رب شما دى وري جا نا

3 

 ظ انو تندم واو نواس انو انبسط بلا عزا



 ب اسس
 1 و سم وس

 0 كذا بلو سيموت باط عن هل راهو ينو كاس فل مادري 7”
 177 براد نيدبلا طلو نال ةرابعل عال | للرد وون لا

 نارا دار ذو ريجلال ذا يبل اكن ماقتل ههتط كروان للاكل
 لوول ناب از ىلع ف لع لاق اعلا بدت جلد عيري قارا
 دع لوول ماو السا وكل وال يد وطعلا ول ف طععلا ما تاو وطعم اوم

 ء[/و زوق والاد احتار فانر//لوال ا يلعن ولعلنا قال امم"
 هابط راو رووا لاف ناسا ىو ل ياك
 00000 رفاوب يف اهكا ىف ال ئيفاوم ماو | لاسم ا

 لاي ورم ركل نو الالاف ثبت الولع ويل(
 علوى امو نصومو هل كاوا درجت نصوم ى اف نموتو ولعت علوم لا
 لزمن يؤسلاب رده ل بثد نر الديني دارو ا يفد ناكل لاقدر

 رظاؤلاو نعال ميا ناكواوسى اندطم لوف غسل يتسن
 سلا تكرار ورم اغد اب يلشل ةولسل سمبل ل لوك مال ل وعلان ىل
 كرا نموا اقام ايكرورلن لل نا لوق قواصلا» اضم مدع اوم نان
 يا و مب + ا
 ريع ول روابي نيب نم ميول روم ل وقي اى ايكا ففعل قفا وما نر ني
 زول وكن ندد عزي ت رحيلك وول ناو ينم ونوال
 انلووجساءلاد ل نوبكو اد امري اريعارز شارف او لوقف احلا اكد للا

 فيد ندا غرم ]يدل نأ ى يعن و نيرا يدعو زدلا لوى الا
 عت كبطل نلف رافت( نمل اة عقرففلد قرمالا
 ف نابل وكمل (ئلاوريملإ لوف نصرا سس الاد ننال ةرابدعيي

 | رظاندلودثسال تيكن يصون الا فامإد يقم (لككا نا قرلسلا :
 اهنامربرلا يرام كن از ذكور يعبالادجر فلان ال كلذ ليواشب انا

 زواراكانمئابسسسل نمر وز يهغلو رول وتس ناف وكر الب دينا
 اند ابنبشيما طع دوررسلاو ىلا ةرابعر لئالاو دع ربك واذا
 نا اخلا ناو ا نكس, نبا فلو مبا قلق رهو رلى
 ىئاك بسأل بولو مالح اركب الاب قدا د الخمار
 كبل ابو عطس زجر رزعلا ئه لك رولا يلازكا
 لوس زا زلو :نلازيول 1 ىف نينروسوا وريف ةروس ااا



 ل لاسطلو تن البقول دبع علل ىف ةروس رافد ان تأ
 ظ ندب قوسراركل وقله هربا قوق نكد ول رمال اسالك

 ظ 0 كلو قول ا و اثاري هرلبال بف روقب امس

 1 الاون نلمس عا اغا يك نلاالب وراك يقو اص[ والايف باوصلا»
 ناقل بنتو تأ ونيل ؟بنة اوربت
 ل ل عر لو سلفا ونلاو ريولا بإب لاجئا ركب لق زيدمزا يف انلا

 اواو مسرع رلدعاو بتم الاميل 00
 11 ونا كدعاولا مي نسبي يري مسا ن اكأ يرصد نال لو

 ا و اوأإ 37 مطالبه ايذرقل

 سلاف لاري ل ةدوبم راب كنك ملول بق

 نيبو 00 ارك ارلاو عمل اصل يلا ار امل عذكلد
 مو 7 2 اوم ؤولسم هذ لد ل مال 57 5 ْ

 ل 0 تأ باكا

 وأمة رولا كئ عمو ضو ىلا ئجاهالو نام مس هزم ع
 | تاغلامهالى دنقل عينى زك ن ملل زربسمت وتلف عفوا
 | ضروف أذ 10 ليد اد 35 د َ

 ص 000 مرسوم )ف لوا 0000 مول ١

 سبام 1 اا اوال كا
 م ا

 20 مي و جمس ماا ولاد

 ١ مو اة مار رلر 7 وو سالك

 امن نر لذا اورلا وا تمل وا تنل ادعو سليط

 ش سروره يس و مور ررلا بدايص رك لاى لد يس اركي ال طفاوم رص
 رو ةسالقلن طانطان عقاد 2! عكر داع ةروجب صح
 | الفم ا, هوم نأ تواكب وول دوب بوضذ ف را

 قوي طا اف كعب بو لنازوش
 مرالا رو مادى تالا علا ضالا نال موت بتات ماع

 ا الة 7, تيان دنس كم ١ ضل

 . | لطب ال يونان اجرا صقل ف سول صءارشعو اغلا ونش ع وأ
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 أ[ يشاورهث اوريو قتل 2 الا وفشل اووف را م
 أ مورس لامر ادشسالل ابرار سل نأ با اضلا ةررص مررلوأ
 ةولصنلا بإن ايس لوثو با ورسشسل دمج ىلا درو لاعو اغيل اكو
 رف فلافل نيو ما وف ساطشس ير لذ يالا
 نام نس وبلد مهلا يؤكو راه زارصاومورصمل راه نول نارعي اوس أر
 سيقلا فالط ريب ارا زاب نال ضاعرفاسملا نيل عبارلا لن عشا اوم |
 وأ اهزنا بهار رك فسم نجا روزطلاد وبا
 تا نتوو لاق فيجول لك فاومومو يشل كا اذا لفاتلا نع لا
 كس افاد وأ | قة سلبى ال لول ةلئانلا نطو ليوا هافانا
 00 رك بركوب لوز 'نإ نلمس ارد دانبم نار
 نالو لوني رخال ناك تاز عسر توعد وف اهك كوبل اوتسالإا
 ملول ولاد كرافت كو يا ُحسزئازيطع اف فط اعلا واول إب ىلوالا ف
 بس |: انلاوت ردع بدو ا نار يب ب جو املا يذوب ل والا نا
 هر ايريس ازب لس ةيطولاكككؤ مها نط ارلو مضلل كرا
 نوم اد ماك ال ةولصلى ماما ورسم الإبر يرازبا رم ةياهعلا بح اص

 نر هال دل اتق ذا ١
 ريشا ماب تسلمي برذ الدر نها وقتا روق انف اغا
 لاما تلا]حب ند لوزن برع بري ب كرمال ربت
 رولا ووصل سيواصل للا فلز الامل ةرابس
 كوالا تعكر يسوق يللا جرب ناؤييفرردلابعاصاظفلاف نول

 راو و/ ل الاوان فيلط برا زبالا ريف لجل نار يمس ظ

 ءاتسيو امرا لباد زا ابيأل لقاللس انصاف ]
 نا مالك راب (ل قرع واشسعلا رفد صمالا لون واطظ سقتو اذلا
 دكبم ب ع صا تاو الا نم فندي
 دكا مايل مؤ اكس 7 تارك الر يلوم يف نا
 نتقولان يدمر يفك ناو اين ' ار غرك باف نرعرتب ىاو باوارق

 ما الا ةروصر نسم يطوملا دو نذل يارملابصاسنم هنو اكل
 ٍِ والامثال تاق الار كرب او :ارررلاب عا وو فالف
 نر نال ثلا كلر جب زفنلا صلال نأ / لجو دؤصرجوا سالك ن اكل
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 ماو سوده لدن تمار رول ! باسر وس فا كيلغ بمب الفى لرعا

 ا ناطور ارع نيام وداروب دام ألع ةدارو ابيل فر ومطل نم
 ظ بهل ام ملوق سلا 2 أ وآضفلا هولا وار او شزولل ع[ يفد لوز ادعب

 بلل ارولض يال لاو ورق اقالع رو ىلع 9 است لوالاو يلا

 444 /ن ومالا نود وال ترطلا كلر شمول كوم عفيف يكل و

 3 عن رك عنصنان كياوفلاو انهت بس! ىلرلا رك

 انابيلا ودل قا مد تصووخلاةولص للبت ا
 فضائل ص ماما وبار هر اناا مبا

 را ةنسقولوزعلاوح الم: ىالكلا اساسا ضؤ وانا لدى نا

 اسك سافل نرد ذو اصاضتء ضوزعلا تك هلاك

 اع وديه ساروا ادم اان

 مرباط تبدل قبانيو ا ا
 نول رعب وسو نئافلا ع ادع اخرى اسواسموأ ا نار زيكا

 قول ضورلا بلشر حلا لئاؤل اغل' حي عمالذ/ى رنا اسواسال اغباس

 ا باسوكرل ل كبس كيس كنينسا
 ال بدعا سم قل( ضوتلا نام دالك فو فرب ينال عب

 ارز 6 انة سمت نا مر جاوا ارسل اوبلاو والا
 اه داهلب جلا هقول رص لاوس و اضف بولا تناوُملا مر

 سميا يوان يلا سال كر بب نسم لازم ناو اهو اصعال
 لوثنا هلا 17 1 تناوفو راظلاؤسخ ديفا ليلف بم ل او ىلا

 قفل غرك نا يجوب ؤعسد اتسمت انا منلاف
 اضن را نامل لي 2 و وا بص اصضو رردلا ب حاضر ابهى يام رع لب

 ظ 0 28
 ١ مل نال فانا نالف بزل ماد در عا وعلا وريال ا لاو اا

 نال نسور وار وك ترب إيف دكر اتسلاووجول لوو زنا كذ

 ظ تئاوق تسول ضو ب همك لالا نا مك أرك االو الواال ينح :ئناب

 ًاوازركو تسرع انوانض ان لانا كو ضف ىاسداس



 ا كلانا نلف تع واح هدتخ دنس زكا ع لوقت نيت نا
 | لو ةفيصوادظ زوو عارم لاقل ن عزا رتهاو ثعبان نحت
 رتل 0 هز اوجال اب اواسرسمب
 لاسم ااا زنا مووت فص ابسسملا نير فاكد لانو باسو ىلا
 ل عامل دوق فجر كيش لاضسو هت ض انف اطار
 سامو دمارنع تكن ناد ىف قوم عد اسبالاذاهأ اف نسب امال شلا

 اعواد ظل زا اء سف ولاول ةواصلا سب رالادسو ]

 بيوتو ل ارلوق هوادتبم مهر انضا مراسل وصلا هزوف يلب مودع
 فل لب و لون كاف رظهال ىؤ اسلي نوع اطلاق, ن كك يلا
 بينو لو نابل روبل الك هاف ى ع بت لابووو نا
 رنين طوقسم قول مرابط نيو اونو اررسفن امي باولا
 طقسيلو وقد ار[ صم الهزار ظل ناكل ةيارهاى وبقول نيب امي مرن
 ةولجل نمو عطرك ,اولاوواندل نم قاص نإ تفويت نها
 عتماوط ذة لاجو يؤسس ةولص كلج ةدوص يالا يلا رس
 ةولصالرن تئاوغلا كك مزن ن ليقف يقاوم ىف ةولصلاءاوإ ل نسسكو
 نزانلازعجي يدك لورد ءزمركاذوم د ىؤلاةراصؤصو تسلا نود
 ال ولاد ىوشلا يل يامل لاق ةولسلا ذم زن شسمزم
 تب لوق يانعلا يلع ولام ركذام لاذ اذ ل نمو عيب ىا لذ
 "ام انفاو انباور نمنع بدوا قولا زي ةانعلا للا يقولارآو
 وار لاق عالمي طورلوث ةياددإ[ب ماس الفوم زبك كس زدلا
 | ةال/ايتغالوالاو اور مفالاوم يارب بصاصر اف فو ام يقفل اينغا

 ندرك ساعت ركل ناتضاو كرفت زاب لمد ةيانعلا فلان
 قلو لفو ايلا للام ْ وو يدك بدار انوع د ةيانعلا ىف

 نال يضاف تليد يطو عزل نسوق يلا ةواسا بس
 امص ياررلا وار عمم اهب ش ءواسز وجال نا تاخازمب لرواد ملف اثم

 لا زيا ماظلاروو فص ذل معي صو وا رضوا ر وعش افلا
 نارا اقوال نسزنضاوموارع انى دا لوفد عب تتم ابار
 سيل وددسل لوول هر فارسا اكاد واكل نيرد ادهن يذل

 ىيئكا بورا ود كسر مداقا زطدزيامراذ تيك أيدي ضدإ



 و نونلا باهت نيدع ماكي نمر هذي و تابعا لاس نسب امو
 نأ ةرالم اريح ل اداذ ور سارا ولو ال ى ارامل درجولرلوث ع يرسل
 مان للف ناك اذنسو قيال اق اسهل لرلانغ قولا ايون الواايفشا
 كوتنو ةادملابعاصر ف :ءاور 'الفلن وهن مؤ فيتم ناك '
 0 ءاضالا مزال انا نايف دمتي (وغ زكا دعاس فيصير خلا
 ازعل نال مدس فو سلا ر سر بتاع و دبكه د ياللا
 كرك نادع تدنن ا( تسلل ون ومد ابو ال م اره ب ليكتمل

 [علو دقو اكرردل ظل ئرم لاس فأل اذرم ناكن او كسلا
 قيل افرئاسك برب نيب عنوول نان مات عون ماظن ياردلا سلا
 ا الا ماكاو ال ماا الاوز اصو انكالا راو ناف طرربج
 يضاف لوط نقلا ثود لطم اورو مان ناي لاى دوج
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 اردو ولولا ناف لا تنؤاو ايسكو نو واصدق ادا د جاسو عكار
 7 عمو ل اورهنصوا نكد واسرع ىلااوؤنب مل وثووحتلا ام يرمل

 | وو بئاقاوبانا را جرمان زال النضير ان تسد

 . | هاو اكقولصتنفو لعوقااذاو تطال ون سل لانو وشك رون للبيت
 داو ل وشل وركذ عامالاب دءانتعل يلبي وادا عيسمرس عزل اع غاو
 ثيربجل نارام ةيارهلا يانا هياء يف سول ني امان لوس
 ةيزالاوا لوثر" كسسلا د لبصرم اىردعو نجر ارا نالت والا
 نو باعد الاف نا كسلا داب نا نعي اه ياس فأل
 و فل وف بة ةولصلا سا هند ايتماوت هذ عة وافد
 يفد لا نيب دوغ ذل نسر ك وك فلا ثنو نلم نر مأ يف
 لوف ناف عون لئلا ا ررلافال تلقى رنا مزن لشمس اهيفرناف كركم الا
 ايل هفرز ينس مناورات لسيف
 ناهرصووخأو هذول ةرانو واط ةرا يطب لا يزعت و رود
 ينمااقولذا تيارت ذذا لاا ان ةركل يفرم نك
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 | [طضونلاولا كل رطل و غسول صاد ت يظبالفر فلا أو يعبر قول
 ابونا نيرو ملا يلدا ع لالا نينا نايف
 ا ةداسك قل ودان تا طبون ارد عوز لانا نقلا
 ةيلصاناروفنمواذسل يجبر ىنبي بولا فلوق قط ؤتفوشواظا
 عجلان جيرابذلا ةولص ب نر اان نامل نيتمك,ل الا تنمو
 راها ولع زم بنا ةواسمنوببال نابض تلا ريم ا وبصل يور ارفف

 ىفث يع دلوف نإ يب تسا ع طك تدير غلوم قيذوتلاو لاتيلم الامد |
 لراس باند رابعا نلكام الف نسلم ةولص كي فنا ناد عبرت
 ىف تي لاف وجم مغبٍ فوطحل نا ناووو ويك ىنحس ليا نان ينيج

 نال نزلا يرمز تتسم يردي ناك ناك دج ار فس توا وزنك
 ٍترزالابارتط مساع سا تيزي ىازتسلاو تاو لوقف زنك
 و اوعج و ل حساسين حئنواراق دايو ركون يلا درا ير ماعلا
 ثا و ةروضضعمو ب لوطسلا, الإ ةولصلا ترق ثمل عاصم لاقرفسلا
 اياز ارك بيتل اك ل اتر ارفلاورازفل ننال لوفر ولصلا ترا
 ةيااظداضوف دان ااذ نكون اوما اوزبخمتوصف ناني ملا وز
 قل نونو اونو ل نينو لنرتقي لفارقك
 ضن فدلا الو ل دل ىلا يعانى علا ملا وربط زيك نرابعد
 9 الا و:فعح يفور تلا ق يبل صر نيس وك وانس

 لاق ل هنت ب عرس 6 ير كالا و يطمح صفر وم قف تسل ديس ناو
 وبقت لئن زيد ادعى ا ثم اوف وو ىزارلا
 نو د .ديببخل ىف بماولا وضرول كارب ال او ثرح ةولصلا اين ب
 06 او تاولرا »رعود الطي فلا ىؤلول ريال اعلر ورع نيب

 | نيا ين وخلو راج اأو نيعرافلاو اجرا رفلىردو قع يرام درع

 السور وف مورسلا ورك بسب ىف لم ارا اذكو ىلا ينال فس
 ما احس ىو وكورسات نال عطا د طفلا

 بى جاى سيمل الم ىرمبازلا نمر اسفل نا نسباقشلا يدب نم
 0 / ير ومشو | ىل ب ؟رلاس ا ىرقبال ى ا لون

 /مالاف اسما ريال اهي[ يضقيل مارلي هزت تاو ف #9
 لمالا يم عيلان ولكل وف تال سملائازكم اضن ريفملا مال!



 ..|4//ت/م ع وتر بولا عالق ةراولا ل ذك تسال ذا جال رجيم ذل
 | عمو لوز اكزف اسرلوثوربط»ق بألا ظ فل سيل ريفم نو إبث امو رسول
 أ صوضكي نخل لا طيارردلاع رصف ل مببا علو ل طاقس/ماففلا ناك م يبا
 | قنرسأ هزي ى الون يدم زاطلررل وتصل لس يزد هيتس
 ٠ ايزو ويارا عارم ةرابع رع فاكلا لوفي ى والا ناك داما
 , ١ مارق لضطلاماالل فوم نال لي دلما عنو يدلنا © قابل" نا
 ١ ملا والار ايخاو يالا علرعم لاق نوفا سلف / نار عبق د
 ' تلداورقو ئرجسكوبف يبا عمر لول عزو ايجرف اسما بس الل نبال دربي لع ام
 ' ١ 2 |فراسلانعايلافونلاواىسلار لاو اوق عب بس ةنيلف داع
 | | سيما ريق تلا قارب جول لا نوكيا يبى وس مر عالاو يفلان
 ظ ظ ايلات وفر دل 'بماصض نوإر هوالسمو 1 اناطم جس رهالادارل :

 ظ كيوتل رالاو قاطصرهالا نايأذا ناين جد يبتلا لاف فرامصلا نع
 لالا ءوتسل! بدلا ن وكت بولا ارمباظ اطل اكاذاد ئاطم ليتم
 تاما دج اسيبك عب الؤ د او اراوتا كلوب بر
 |.( عد يطل ذاع ءادححا بح صا فاضت فص ريس دما

 ارث لولاد ماكل ازا لهب نارلضإلقفاولا ب ارسم ناك عزف نزئاد |
 ا اثرا ىو يي سلف بارما ىف س كفيل ى ركن اثاري
 ظ راسم وفد يب عاف نإ عنرم هدا سيكون نبع ربح اسكر يلا
 مل لد مرالاو توتا سس سو تر ف اكو ولو عفن اي بودعنم
 ا نوما طنط اهم ن اكن اة ريطال عاجيروم اة يو سرع ىلا وود سما

 نان اد روبي فس ناك ا يقد نؤالا لس رو سانوذ ام ناكأذأا اا دوك
 اراب (و وكت لب لد عيادبلال اكلوالاو ودلاو زوببال اؤواسسم

 م رسب اورتن او وكس كا ورسبا وفل ا لاق ينام هناك
 ى"' مختل نا لب ا وزفلااراظلا بفشل ان و رهن يع
 فسوب ى ل وودو ركام ماو الا ىوسلاب الل سوق:

 ...|مشم ةدار اذه اطّرس تسيل ضال لف لالا علصالا  هركذ
 م لي و ماوردلا ى إيلا واجر لا باوصلا لسع زل رف "

 تي! سوولا مف نع را رح ارخاو لف ام الو و اينشالا لا جاد
 | اسك اطبالا ءضقنل | ةعوصوم ىلامالاد اعل ما رين

 ا
8 

1 



 اع علضز ال ال ىف اا ةرابعموط دما ربط از .//لرفذ لاف اقل
 لا سلو ملون زنا ناوشلاو ناببضلاكاوراصو رقدتلاب شرم اور ١١
 ورد كلا ىلا عطوالاو ىلا ذك بدول ا مز طقس أو ماء الا
 ش .ةمالامرعل ليلا مدا مالا نو
 ل اريد ن اكو اشو نبا وواواور فم | اف هلال للا رش فتن

 ظ ل2 فيض ال مزه ب سوهو اطوتس نم لتعمل بن خرا كنار الا صفرا اونو بس ومولاراعامؤس ناو لوو تت اضف

 ؟ث

 ف قوص فول ووو رم اف اضل ارابئعاب ى ار وز عمرو وتب قاعنم
 ةرب وص رطبال الانو لور يل ملا وو ربك لم اقر ع طفل اص

 الا عم ماملا ناىلا ةرا سافل م ىف ةياسمتا لاف مالا
 شرللسما خيطسمر و ل فلا يوم هد نسر فل ضاع الا ورش
 ضو سلا رح :ورج وبال تلف ناف وبر او وحب وا لون يرن موسم

 منسم جبل وف كلذ تلف وبلاد وجوال وف جد أ ةي اخي ب
 السل ذك ى سلا عقب لدااكنا نول ويب هذادب نورا

 ير د١ نادر اذو هلو عإغيإلاد
 سر خرامدعب لرداناب ل صيفا تروا ناد رت علف
 زيد وتس نائل لاف اك ذكي نا عكا علل

 لب وكبال ىلا لاو ان نسسسالا ”لظالب يس امامهار سا روببالا
 تليتكاب وا ب اذك ذباددلا لاذ م اذرمو وف ذكد سم !

 ملت ل با يمنا وا الا لوفومو نلت نم بام عم عالي نارب ال 6

 1 الل الالوقلا كلو نم وركذ «روخأن ل ىو الا ناكو 2لاق اىىعمازمد |

 ذا تاوسماورببق لوب طوب اذب ةيادصم ا بهار فانا
 يلا نود اضل تال كا بلال موفب نا الا ك[سلعلاى ع
 ان انجن عل عيبلا لبكول ما زارع و لوف نم ليكولريكوتكر اضن

 ناولاق ول وقر انوزنام لوكا اذار غل بكون # الإ ل عيبب ا لبكالا
 2 لبكؤملاو ربط لاف نىخسسالا جروس ركل رج ماقم مام ٠

 لوم اقمم اف نم اداريا امس ماقمو وفيا لوبيا لو
 "حرج نأل مل اسمى ا مسسفما ورقم اضم ما نم طك مر لون اذ اك فشلا, دقو ارم مان نمد

 راص بطلان ارك الرس
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 ظ فول و روزاو نمو ناطا تسلا بم بطغ روفاو مانع

 نا واو مل وو ارب ةراصلا فد يكسإلا وبيبال أن م را ىلا ارعلا

 7 لو ترجف ضل ازين مال جا ةموهزغس لس وزو دك ياو

 لاف لاعمتما ناري كلا ارم عفن هور فن يدم لا بس يقل
 ءارانعا ”جيرار لك نأ/ لك ث رول اديراعاع ذا آلا وكب زيسلا مب داراد

 ظ لورينذل 'اداوع رم ةدإر ارو الس بقل 'ناكن او مل ويا رابعا سم
 ٍ ظ ا لام كلاعب ارفعجن نع قبلان ل نزل يف تملا ةودصو رون بلوس وو

 0 1 0 ودبل 2 اذ نم ةماعلا هللا

 انتل نعاومنبلل ناب 20

10 0 
 2 ب 2ك راو
 ب الاوو ميل وثة راقت وا مر س بنل ايس د قبر لاق دطم لرشسا و

 ىاانيزكلر 0 ربة قش ونسلاولور سلينا
 البن تس الن 0 ملط هور واصلا ”لزرلال زوالا

 قلك لون يراك نيلوفلا 0 سم بال د ىزرم

 ما نير ىف تري اذوب نإ يبخ تارا
 1 يرسل الاوز تسل كوتا طخ

 ا يم ىئالا مويابطقف الملعيو رارلاما ديالا
 رابعه نجس واول ف سافل بس 8

 0 ملوث ام ها ووؤلا قرص ]ولا يطع ف

 000 را مة نود ئيار مشتمل بجو ناييبلا جان لاق يرنلا
 ث اصالاو 00
 ظ كَ ارم اله ذر آلا ةنابصاق علب بئا كبل وتم

 : ل زول «الدسسا تيل اياك :فاسالان ورم واو ربا

 ا ىلا زين انب و اضالاو ل اق ثيصو ايمرل نبانبا زا

 ولازم يس اف فالف كين اكأذ ارا الانس ار بكا نا
 راما يي باولو عاما طير تال الاعلاف سابع ىع
 1 نس نا رفا ل را املا ل وفولع ب عزو عساك



 0 ل يلعر# نأ او 2

 مصل ومسلم كيسا 7و ريث هم بسك,

 بريلتلا قوار معقب :5 ب ىلا نال و وحال منتسلا

 و ب فو
 2 لوفر رد بماسمبورررقلا ب ءاس نمو
 نكبرا ثا علو ىردرللان ع عاررلا اجار ب مانع م ام ووك عند
 7 0 هللة ترا ترا 6

 مس دما بيار انس !لاغاناو لدثل" رف نري

 علوم ب ماو ماسالا ف 1 ممصرلال دا بس . ابد

 نانا 0 انا كيو اباو نب لا قش ملف ةياردلا
 / 0 الاى تقلل بكم مالا ال

 قيس كل وريف اثم رك زول سس ارواب لنا ابشم وم

 فلن ملوق يبل 8 ا لرب اضوربي نال يثش
 ةءابسم واصلا دوي ال لوو ايعتسابجاو ديف ماال ب وانتقال / ال ى ا

 لاو دوج راع بد ادئقالا زرنا ىزن اللا م مولصلا مو يق ل
 لعازوو ةرارلا ىرمحب الو لوقف اوولص بس ىلا

 ىافوسك#ب ملوتو نزلا 74 2277 فس وال اق د مصيب ١

 دارا مرغور سبب, فصصرو نال ىوازف يفقس ثصرقلاف وسحكأ

 ,اخستس/بسإ ىدزلالاف اك رسملا عمته تسليط ذاانهل لقب
 قلص يل اق و مع ثسول ىا باور ية ص بال وقوم هيف معامجال ملل |

 2 لو ؤيمتتؤارو كف اكرام ن يتعلم بئانوا مالا
 رض ءانسنسسما قرينة وسان لها ىزلاذ
 لوما ىلا طو ةيادعبلف بعل ابا نسم
 لالا مومو تؤ هه نفس
 1 20 57 0 بااطم اكو را ء (ئف لا نرصوم او ابل

 ن0 وو« رب , ىؤل م ريافساى وبكى ' بل 79
32 000 



 |ليواراو ل قوبل ىفنوكر د ل وزنا و لاء ارإ اوفو د وب“
 با ريلاذب نوركول اجا بو دذاق مومو ايلول رملي رلنلا
 يا از اوفا تسل افالخصؤلاو انفو لفل يف جيل وف ةيحكلا ى نودصلا
 اومضلايو ىن زيزتلاو ككاو يف ثلا واط هنو ذو ةئاز يحكي
 ٠ ضيا ثلا نزع نكاد ن لقتل ردلان يعول دعا نيو نم
 . | لاناو ءرنغاووق زوزتلا وقل ال كرنك ايش سلا دمر يارمإ' ندور
 5 لباكازبدالارابر بكن تلف لات 0 .
 أنماط ٍايابصام و نازياهابم مر نون ارد فغل عرايلع
 يقارن دعك ةراصلاارب كي قفا نات باح نماوبسس خو

 فشلا يؤلم دج طق فيحانيا كفار ردلا ماس اكرتلأ
 أ ج21 تنم االاوو لا هانت ن لالا ل فنيل يي دكا
 ! يلو فلول ذكر جيب انكزاكلا بقارمو الا دج البس كن ع
 هناا ةمدابتم او افعال يدلنا عيدك انعام اموفص
 | ةوطاتن ميتا ريوس اواو ثيابا بعاصاركل للسسم
 ا 0 اور اسياد مانالن يلام انااا ارو نس ةولصو ملال
 اولا يفاص ةرابكرؤلاثنم] خلو وارنعاعصوقف دلك ايلتس مو
 | تكررددا ضر دطو قابسسما» نابسسل حاط غنم عزا لس نزع

 ءا[وابقتسس الامارت ناكولو لول بنان مارق وتل ءاطسلا |
 | بابل ياكل فيدخل اليت كر ماكو اصول بلا
 ْ زكازسكلؤئاسزعجزطيم دان ىو الدان: ككاو وتلا
 | تاب دلل سس ندا لتس سوك كك لوك عتب لف بكاذمأ|



 منار تلادوجى الو عريف يرهلا بم اسرعف اك قفل باوبا
 ب افف لكاتم ب مرقد ابن اندجسروقومد ضرك روك صفا

 دوج روكا هول قب ءاىنسعاف نين واريد وهج
 / نب و * ثحب ناوبك فشلا هأشن علو علا بسك

 فو لويد يلا الول عماسل طوب وابثي ا كبي للمضي يفررملا
 ازور لاو لو ةدجتلم و اذغاو ورا بوب رادزمف ىاءراذضم ل
 قيام الموج امر وادا نيلصفل لو شعرا حالا ن كب لو فعم ليلا ١»
 الباع ريما نال ضفرلا لكبر بعل علل نود ال سل بيف هنا«:
 تو مر يملا اقسسا بتوصلاو ياريرل ىف كوسم ال نسل ف ثنا امو أ

 مثيواع لو يبلا يام اكة على اووعلا رشف ف ىلازيارملا ف ةرابعلا
 نسب ن ايو سرع ان ةسصر جبر ولن موجب نايرظلا قتغ لانأ
 عيودعلاو ءا سال عطول ثا عب لوو تن ءايطل لاح عرس نار عشم ل
 إو فنجال عازم اف فوم جيو برسل لع رم لس لوقا ىف القوم
 مل فد ناب الو اهو فوم اهوزمال ةودصلا م, نص المخا دنس امانا
 ادا ذل وسيف رف هب ريك ئ الكي لوا (طالارجءاوسصو رسمها د يول ِْ

 نو مل اوان نمثل جدو اًضدوواوا وق نو ادسلا ووك بإب
 كوكو وفؤنلاو تابذالا دعم رك مس قنملاو وفول يعجل الاووركذ
 اكره وريرهنلاو نودع تطل از وكيلا عم اكرم موز عجبي رلا
 نشرت وصار أل من ع وبسم ذا دسلاوو راء وم

 رونو دريت ةيرماسو ماهو
 رجا سل عير ! فكل اكوارسلا تدد يس لك بمومد فج وم |

 اوفر قل يدع وين رابتعا مدع ار فلو لاف فقل
 | عويبسلا لى تزن يع وز مرعي م اقلطم الر ايصال كال ل عشلا يوك

 ةءابعلا هدب عرب ضيكو ومش جاىف لاق وسل شما مولان
 عوفرملا ةروف و | صؤنم بهو ريشا دب ل اهكا امو زل ناؤورس

 قالو لالوعمال وم نم لامر عجين اوبمو عفو مه ريالا و نون نيرا او

 رقما بم ويل ةورلرا رار م
 اذار ىبالو ةولسلاو الرغم اسمى الو ميدعال ةر جسمى اسس لوف ةرهجسا
 ادم دقن ونجا وهف قرم اطول اهب لوف هم اي عبو وس علل



 ام نباو قيزلاو ىدادكا لك, نيطلام لع نيب اورلا فالنتا ب نس
 ذاتك قفل عيلة مارععما ربك ب بنك م

 ان كارل بيث حدو دمقنلاف فالشالا خور اصا» نوت أك نا
 اير ايئاور ميفف نونو بلم ملا نم اهسرل داك اذ كندا
 را هدو لوو ويا ريد بكا نوي م ومو (ىواتملاؤو 2

 يني امسلا ةدحت بوو (ازكلا نار ع رروا وج الار واول ع
 ريا لونا اذه ريغ نم ءايجتسمل ا نونج الط اميمو ىف ال لونك ١
 ة رجس ا يلع تبمبو نياكن نمي( ئرْيالو لوالا لود

 سمس عيمتسلاب نو ةدج تسبوا ا
 ةرججس م زان ىا مزن لون (ثسب نجل لم قلائل
 يضلل ةرابصلاو ب (سمظغل نم نونكياذما, نون 'ةوادسسلا
 5 1 الار داوم ايف روكل وما ئجسوئ لو هريول و نون انا

 0 يام لغو ع نكن قبح ل ئاابسلو ادي ن كك رلوف ل نإ
 0 مال هر ردا موس لليل ن 1 نإ ريت تنما
 ١" اتكيطو ثمل ءاقنا ملا برك ر ولسا نار مر يغالو لوصالا
 ' | لك مول ولع يري نإ ةولصلاو ءادنمالاو نانا نود طقس وانااولاث
 9و هولا نايس امو يب ارضا ىرمازلا ناوسام و هع اس

 الصدم مرها لقرب تلف انفال فدغتل ااذرو نع ةينغل لوصح
 نيو قدم حلا وال بلك راب نم ىا قدك نسال جسم ميل

 دو (فجئارسب مزعل قدم اص جسم نرحب هر يطوي مزن ظ
 رك كولا فعو علال مع ل قرا اف ؤعلاد ات زا وكام
 زوج اسال ناو اديب رم الكي وزو نا كيلغ بس ذيال ٌجولاو ل

 فال لوف مس جس( فل يوم ملل نم ةدحبسا تبا عجب راض لع
 | مسمال م يله بيب ثي* ولا نم عم اوا ةولصلان م عراك
 لمعلا البغال" ف الا يول ارم عمال را دن ريس ث نالو
 لب سالما داب معو ةيارمبلا يدهن بس وجولاوم يشل لاذ
 9الاب اص ىلع اوما ملا ينو ولا دخلو بروعول

 راضتالا مار ردل' بحاص اع بماولا نافل عا ىدتفنلا نم عمإسلا
 وا اهرصا جبر رماو لك برك وا نوما لاسؤ اك يلوفلا عنا ولعأ



 مادام لا باع يسرف» نكبة الرج
 رك اوعلصما ةيئانلا عكر كروان زل هامور اخرجي فا عكر
 انبي نولصلا را ارو ةيمولص وبر يقل ربما بمر عنا
 نإ ةروسا ل واللوعلارانارررلا ”اسو يا يوب لن يصر كو
 راصتيا روت دراكولا نافنإب طيبا ماا دوج جاف تأ |
 'ةواسلاو تبي نوال يا ةولعشلا ىو ةرجسو لوت ريس اولاكرم
 كا ةداللا يي ةولتلا رتل زيتودص هال لآن ٌءارملا ف اذكوف رجب
 هذضا كذب وونسلا بو ةرجير قبل لآ لدم عر اك ةرلسلا
 مالا مروا لوف :يادم/بصادصإ اما ارا لرشيد مالكن سنع
 لباسا رابتعاب ل رابعا سلو صكر فن نه
 اهزم ةدصاولا نوكيرصاو سال صك و انعمو فارتلا لع رج ىبم نا

 قمهيشلا ذاق لزلل اق كو ابعلاب ئبلاودو ملوتاصك عبق اهلاو اببحسسم
 نيب تس ذا تح دايتعالا هضوم يل اه, و جوليا صم رار زوال نم
 شنت لقد هسا, (ذكلاازيإ امجا طايتعالار ردا بعاسٍ وقو ىفرعا
 11011111 ا
 سوا هيف بؤ بسلا فانلا نازي لاو ينال ىلةياهالف دول
 ابكر ب ركل قي رن ىربف هع بالو كأ لفاذلا د دعب |عد اىوبت ا"

 رب وكل يكارلا نان لوف وسما "يك ة راب ىيجسرم و لاك
 ' عرلا داما كلب اهعيا ىلا ىلبلا افعال غارب طا لوف دمع نبب

 ىلا ىإب اسرع, نيربد كلن لاو لوقا هع وس مجان اذ
 44 نلوم ثوب لادن زلم لوقاصحباكر نور نسل
 نم ةرهساو دقلومد ثلا ل وعلاو سيصلاومو الا لوفر اذه نا
 دك مارب ب ماسر ن لسجل  ةرعاق لع رماولا

 ثدنلال اباء دعا اص نيل اذا در | سيما موريس /ر سل

 شانلاو نيرلاو ةيئاتلاو سيهلاولا السن ضفعسو وبا هيف عجب للا
 | الاد روف عج زي و تلت يرن سول لال زقو» وعلا و تبان
 ا مزالوصد يرسم ةرابعيذاكو ماتل ن ود ترس ربت ىو
 روينا عونا 6 نيولاعاوم هم /لغو إلا رجب موب الرق

 ىذا كك دعوا( لوال ل وعك رردل' بهار دقن نارطلا ل عر م

 فا



 ارسل وارد لوجان لسا 2 27 2
 أ رووا نباكراوس اهبلازركاوا ب ف بن دوق اوف ناروغل ىلع وكلا ا

 نيت ل ناو بوزان باولو زينا كانغ را نسو ا اهيع
 دورا ين زؤركا فضول ذة افلا ذروكلا» »يتلا واكدت
 ضال ناوي درو نارقلاو اهلا ماموتسر ون ل ةيفاولا ل نط قس مز
 بوئاذا جسور تلاؤ منول دمى ايده زما ناو نب يقم اورج
 وو لكل رمبابع اسر قو دنس امور يالا ذل طفاش نس
 مقل تسفر دع و هارب نط دلو اداب ران
 نفل نينا لرب نتعتسواد)ف لاو تملا الوسك رد
 واهس ايضاو ترا لو نواف ناكيف امر لق قدام
 هذ رمل روس لور هي دنيز ودع اذ
 الا فافالاو ضي انبي ما ولا ارد اكس اجى!
 اب كازو تكونو لول وضعا يصوم لاو واهسالا عدوكم
 أ تح ربرع االول ل اقم ٍعانعلا اذلاعبسوااسقزا تل تالا
 رو يو هو اسيل ان اذكت يما ع ولو” افامز بنيتي نيا
 ظ يزرعون يفكر 57 :طنيلغلا
 لش نافل يفاذك يللا سك تمار ليدخل ! قرود يت نم
 كابي ءابصلل نانو جامو نما ءاظ راك:
 نزيل جب عزب قب ليم اذ نفك سول نعاززئ سك اذ
 هاذ يل بصلا نوار لوبأ زف ب ب تل عماد
 الو ري مبسم فب واو زم | ولسا فلنلاو بئءابإ نمافلس

 لاما نب 0 هيفا ع 5 : ل 0 1
 مؤ( د 7 را نم يزف اذا برب سم اه الا فنس دىرتي

 ا امؤلاؤااهبف لبس رم يوتبا نا
 للاهل نمر رز م. ةو ذل بحاصورف دقو يادماهبسعاصاظفل نادم
 70/,لوغاا روكا اتلادالو اكد رويص ”قوشلاد مر كرل نمد نائب انك
 عفر قوبل والا ؤارازوا بكتد رعب ون نفك لكلا

 رالغتاما هنا باب قمل اد رضع الا نعي ابر ارواب
 الج يطيل قرائنا الي لقا زو عللي اذا
 قف نياالاى روم كيه زمول تل يدرك( انازم تا كلو



 ارت لو تسافر لاول الينا
 مادو يلعب ا ىدصوعال لو اواكلأر نسوا
 / لازم جس رب 0م ونشم ++ اء دي ل و كثي

 ل لاف عناكلاشسبص نم عدلا يك قت ُ

 دع ناو رم اطفي اني دخما اوصاف ني اديان دلوع

 0/9 ئامرشم اك لو رم زاازعلا /

 صا وت مهد نونا سنا هدا بيزا 41
 2 ا امام ايي يباع ظ
 كتلررسو انام امال هلو اق ثيم لعب دل بهار 7 اسم

 وفل نان جلاكلم امملا انجن ط سس اكول هيث نخب ل ئيلحلال د اندم

 و 6 . مالتي ف زعم داسبا

 غم يعول كا لرلا ال ىو لا اضل نا

 ولزوم تب او لو ىرا يلا اولا نالال ير ارو .

 ا ةرابعو يفرك ةزانك ةواصإب ىذل 6 لقتل
 هلال سقوس لين بميزان عرب سبي كي فنيل مالك قو

 1و عبجس عرغو تلل'ن اكو انا و تاةولن ش
 ور يسم راج 2 م الاو اى قاثكلا

 0 مج امم
 قول الا نماوب ىدوبتلوم اهدج مؤهلا يب وريسلا راف مومن جو (مالا
 لولارشنو ترانس كفا افيو ةنانياناكاواا

 9ك نواسلا 0027 ناكواشبالا عساؤؤ
 نا لي الفن بقولك زم نيش اراء امال فاما اصلا

 واف تبل ٍإ 17 /ىبلاو ةولصل 7000 برواس لال ةمجا /

 موت اخ تيل او يسلاؤ :ولصلايف مم اكن وليك تهمل ل نالوا
 نركب عاد ماسير اياد باق يف باص يادز اظذ
 رزان مسقط يو د مال تبعك واى ىتيسلو لل

 نارا تايلر ها ظ
 ايلاووونفولإ : ابوس تبل جاكى وسو العال ملوى رع زم
 مول ةاعار بنى دم

10 



 | توام لا نير ف ياما ؤاكقب ل رج نيبال ورق
 ؟ أ رلازولراان لو نم ةياقولا راق ارم (قاكبوامسلا لاعيانرد نيكل
 ا 1 از انؤ تبل او طلال فيكي عريب نااص وبر ل قوو دعا
 ايلا نيام فول نادل اذ وخيول اذ
 ولازم باي يدخو لإرل توكل تحلى اشتاك فكل
 /كك111101110110110115
 | للاي بسلا نعوم ىلا الردع ربل دحين تى للا
 نيل لطلاب يل ب لاو راوقار هدر دباس عربلاف ترشد
 بي لاو انرلاو نسا تزيل نيف تلا يت اراد رفا نيد لذ
 ازور اذايدع لطم الكاف ءاسفنلا الو بال ديس '
 اذار حلا بروس تب اشم نكد اصامتدو ادم مازلت
 كو زبالقاذابالا نان دقن[ نئزز عالاقل رج 007
 .قيزلاورذ يلب ةيدلا تبث اذا هنبا راو وما اصب ال لتكا ذا
 اوووي نكلوقشل انبمنايدع ربو عونا ذك عربات لاقل
 زل ةدارتس/ص ناطر اصر نم يلا ابل اق ثار الا مونزمف
 ب لف مووري فلق وو اا لسا ثرا نم ثار الاو ناوبح

 اواني نزولا ةامل قرا ةامتاسذ
 النا ير زرافة يادد/شسماس ردع ير ناواووب ٌنارررلا بحاص
 او زهاو ابوك اق ناكاذا ا وزي قالا ون ائالا ل ندي
 يلا لكؤمعا اليا واول ود اذار بال فيحأدح
 ررصلاةيداو نع يل زفناى اد ماولسقواوزعا ذا نيب سلام اول زا
 لن[ لالا ررلا' بمنع (كو اع ةارملا بع كينيدي
 - مسا بؤ قالا ناو رشم سيل بز نافل
 لإ ُ يملا قر والدا دسمان ناقل هذ عج
 باسو نع ف ناجل ملاذ اي ةيارملا جاور نال لضم دع نمو دعاو رؤس بابا غير صال لاف ثيم كنود رتل اف يبطل عبق ئابلاختواراو ةابغلا ناكل وفلبا لكننا ابل لرسو الوردي دمالا بو مايع

 ملاك فيس



 آل لوو ماصة لايف باول ن الر لوفوم انسب ليلدلان وو لوقة مانعا يأ

 ضر له ماينعلاو ةيرلا ب وجو ناو لوت قرير اب نا | اصفل ب جو ازتفلا
 :اولال ني عاصقلا وبالف مولع فير اقلا نا ص اصقلا زم انا نعزجبل
 رانا و وبس يعد
 لو دجباذ ميال ماك راكم اندعبلانا نوال انشنسسالا نافل ةريركر فا

 اا لاللا
 اراك دنا لناس د ص خيام العال ةيارملا ذب هراستخ ىلع
 مير للظزنقل ولو يد ناوي ار دا عمرمصإ زم خليف واعي افلا كا

 اهرسكوتلا انس رعفد ناي وزن النم الفلا لولا ن وكرت مع
 درتي لا سيرو دب تساي رمق ايه تمد
 اهوا غو صاد فم (نادزنوعل كيوتل ف اسوايف الكل
 جاو نالاؤوب لبطل نسم وفن لرد يبايرضردغرولالا خلة

 عربصلا يراه يارمبلا ىف يك ئراوارماظلاو ب قولى ال يفاوم ل تراو
 مويس غاو مرباف ين قمر دابا ثيمر هللا نمؤماونالف ثنا
 017 / لو حاضلالا و مادصالا اوت لايكلا نبال وم ا ردع سد قو ل نرالا

 لافراد سوراوياهرغدآو او اي دارت و.ايتلابلاى وب زعل ور اذ يب
 لل فكلنا نا وا لونو ترن فقس
 داتا ت اف لوب أبي ليكر ولو ىوارتنال ماذا انيءط بج لا
 هزاو نحو ةداهسالصو انج كب نالوا عار راها
 ةوكملار نكي ياه ةراسجيف قس اذارفل بلاغ م وصال



 19277 ضرطما موف نر ماتت فيل ملال
 ؟ | انهزاسكن مولر للك يوقد اجدد | غلو نسدابنلا نب يلا
 | ماةساةئنناد/وئاد زورا كيلا يل دوت ]م نويت قنا
 روسنا نعالشفو ورى دوا ومد يل سلا بوري يلو وهف نسوي زق
 . او وفول و حتا فو ىذلاد كاب اال اكن ضل ذبل با دنكف ورعلو ال
 اللا ذاف مالا ةروص غي ززنصا ع تكاذا ةرافكابلع ديلا
 ارم زن ادلع صضنار روق تتر تاو سناك اك ك يلع ير
 5 نت لق لوف اح ل ةرافكلاو جرم ٌنالىلز ؛ 7 عصفت او باولو

 7 1 للي فاق قره" هان نان كيرالا
 ةالطم ةر قدك يما زلاداري نفرق يف تل يي وفلل قنا
 | بياع اضن ينظم ذاذ نول / ثم ةرافكلب كلب خرب

 1 نير باعقان اكل نعزررم مافن ءاتتال باكرا
 م طرز لتس ارم دوب ككل أ نالوف وك الضبع بتول
 0 سا ادام زداور 7 لاو نألا بعل او برغل | الك نمو ضضل

 "الوم ما ”اسنلا نوير ا طسو اهلا تسير قد وترا وف ثلا ور غزل فالض ادذع
 امض البوز نئارلا لمع ال ًادلخ بوي لانا لولد ل ادع
 لاف لاوزبو زك وضد ىف تب ضررملا بهاص ةرابعو ياو اًنضرالد
 لاواتعا الب بناتك ان ب عيناك يقيل نعي لد مانا كل وقل
 1 وج نانم ةقا ذو اقفال و ذاع ةطاوتن ناك لذ
 كو ما نا علال رب ىتيسسمهف تناك ركل هع خي
 عالال ضبا عيل ناسيا هارب نعز |رهالاوديشت يملا
 لافتا مالك نان ئبسكفو ناقنالا هر عز لال قيلربلا»
 مزال زيلاطلا وفر ىو يذلا مال حي, يل ضافي عن دل ل ام
 راما نينو نك نعبد ديم ئاع نذل اذا لال ةغاوبلاد لاك سلا
 + سلك لتشويه
 .١ تمد زباكع خلا نيل حدك وتم ارييط اد
 يارب زميل ددابعلا نهج مابلاطمر نيد ب ورمل لوف نعي رلا نع غافلا
 للا نيد ونيل نع ليوا ايوا ناكاطوعررل ام ةربالاد غلاك رش إل
 اقف اكراصفرفالا ها روث ال نادل عزم يلا لان رافال



 . كابل نا قيييلاطلاو وت ايندلاماككاف

 ا اون اوي

 يمال للا تلو ةوارابروعول اى رام دالة سليف ةورلا برونو لالة يال
 م 7” ساجر مولر نسل رار للا
 اك رو نمر تسل رداد تسل يام ملأ
 كلب( نردف نوت وللا بوو نارا بس تس ف نيدأ
 - م ذم وينج ) ا, نار رابعل'ة رون بلا طم انبو نوبت م

 نزلنا لتونس يعل, كج اولا
 ليغباو طيز م اطسْطسالف راجل قطط طفلا بملء عنو لخ
 ثيم نزلا تفل ةراجالاو والاكل بل جاو هديعلاارعإ وك
 ادة يةراهج نمو فطظةراجج'ن يوتا تراهن نونا ردعد يم الفاو ةراج
 نيوبا هلق لان كلا ازرع مو المج نمد لا ةضاو بلا
 ليف ويلرلا هر لكس رورو ولا كوب ٌتْمْسلا نام املا
 مير الل كسي نيكس طاع 11 اورردلا
 لاي باكو روف عزا رداع ةةرصو ىلإ نأ
 كأزدجو اذان مالا ى وسان بيا هولا ناكل قل صالا وأبلغ

 050 ينسي امزعاددجول د مولدات نلا بط
 لبي زحل تالاو لذي نمو قتل رزان يف زف ادكسو نيف وألا
 راعيور بلوم وول مو ور طدعل راو ر يتلا صؤكو نيعابصلاو نيبخ ايطار وذ
 ينكر ردع اكئزنسيجتررتذ قراعم كا نافل نوب يال “بف

 يلب باكازم خب ريتال مزمو ىو ٍؤض اك
 نت ولاكو اياه فراعلا ةوللاو قفل بسكال فاما ”وشلا»يجافم
 نيتك تراض مغ ءل بنا نيف ورحم اا ف راعم ان موب شمالا

 ملو نامئالا لاه ذلة ولالا يدع تبجيينبرل تءاكاذا ناو
 ايف هرزط ام ىلع كرر كفو اهلا ن الفن يطاو ىرب سلفنا اهنلا اا

 4 نيل نوكئ بس
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 2-2 ! ميلا ضال رووا امر ل ةرات يبد م وسلا
 اهنا ل ولورا ةرائلا روب هرزمش! ديل | اضم ال املا يف لات
 الاب كاكاو ر تلاد نيد الى ةراهتانال ةراجتل اربع ى ا اراك مات
 مال اوه الا موك لاومالا ب مك الإ امعالا وريم نو د انعب ال راد

 نيئاع لو ماوس فدع بسب يار عزيزي فاذكلال الا
 ا بدنك ممن نصا سوفعلاو ىلا فوط يب اهلا
 سطو برا نو ىلا ردو يسر قع زم و سك وبات دب بس وجو ى ااهسد

 "ايو اع دانهبا ةريش رنيم ينمو ةرئسميبر ان وباب ىلا هنسد
 نيونوتسلا ذيب ىلا نونللو ثغر ارباع فائتسسكادعب ءاسلاو مورا
 ملوق ”اصنو ضرع نع بصل زيتا! بستان اانا
 0و اب نام بارطصاو حتا ذك دام ىؤلب طماع اتضحت وبما لا

 رغد عامسلا ابلغ فاول افاراظافكيطنأ عوكل ةرابع وا

 2 ا ا ا



 وب تالا قلل ن انفك ةيادملاةدابك كيفكم ارتقحلب ةاطسلل
 ع مة انعام: ترس

 سئ زاهر او عرف وعم[ تلال, يحل |
 نعل ار ب ا ل

 قيال عصاة تانمشل ماو كسروا نا

 رثيوقعولو رقما هل نع بارسال كم 1
 لكون لبنا ل وضل نوم نك امو اما نصرا ئاعص | يق وردسو قرط

 نيرا عرس ام ف هرلقنال هر يدع ناو زو ملا ىو
 لدب ىضاك تب نعوم هر ةبن كرر كاع إمي
 0 لوالاعمازمب نوليش روسو َءاتلاكق امه كلا عرى ةاسسا

 ثلا يعجسكر سوزي قد ركب ماس ينور اود نبيععسويو

 0و وعل تن نيكو تسي و مل بولاق يضامت هم ءقاعما

 انرايطارر قمل ق اف ينل قروصل و ضال سس لرسول والا ةروصل ةانلا /

 - لاك نسل راب ل والان 0007

 اتسم لام تئلباؤام اهلا فيلات ني اءلاقاهم بر يوسي 26

 د يزني اءاثس ناز نياق قاقمعرا يفت نيش و ٍْ

 نكن وباتنم دجال كمن وبلتس نيو اواسل اورد نوم

 لوالاشرلطلا ع ةقم نييبللاو تسمو يدلل اذ كناف قو اتفو طعوس
 نيون فو زثكلا بهار وئيادارلاومو نوعستو اسس دن لبلاك وبك
 (وصصخمأ يسمو الرع لنجم اكل وو اهموبر نبه
 مصخوت رابع لاضي (نيلرا و مسن الاب نبأ

 رار /راوآو رم ايفل نامت ىلا قاموا يعملو تسوي يد

 رما اا ابب اول نافيا 2 الا روصو سو 7 !لبالا تاكا

 ناه'ادعيال حلق اهلا بعاصو مرمي ال

 ال اوس نافع ملا 0 لاا نرداطا نا أ
 راو لاكتسلا 'دسربو بلاطلا ياي بها سوقا

 اب رد ابان نملك بيو
 هس ان هديل ولو دنا 0 00 تس

 وا



 [نجتالرضا مطدردلرالضمعب كاين حرصا ب ياو لالا ئرألا
 ظ وزو ادد ةقم باها بيات نبا بايام كل سا
 ناو تس علاؤد نيبدثلاو فدع باك, نط لائم اظل فريق ثلثلا
 وى سيلا ماو الاد مز للا الل ائن ازيليتل اق لوال' ن 14 ع
 ايار يزغلاوو نسال ا مؤ قرعلا نايب ورك نال ل والان ود نال

 يلازم انتا! ةرابحلا ودم نير ىلا ميلاني قل ناو نصل
 لو الكف أ نادلاو ونمو رسكتوم#» عر ا رعاو ناكل عدلا بسحب
 بنازبالدوزازباعإ ةوراول صودا ىو يرتب س عبر سيب بلل
211011 
 الو نارا امحاصفاناناداروكل رات اكاذ اذن عب دتعفالو وك
 اطرد تسكر نك عاو عن فك ران ١س نع
 اعذار( وفدا ىو مماومد ذم ياذ يشأذادمد
 ليقوم يلع عفو, زف وغانا يالا بياض
 0 1 د يهب ع م نات قا
 ' ١ | موق باشاننوككى وكن اومد الا باسو لفل تاقدق تلق
 ا ارو طال سو لود: ول لفل وألا باول انثس ركود
 ظ وزال ارواب ار ولالا زال بخاوود ف ذر كاع انا فو صوم نار ماطلاد ظ
 7 يك يرع لولى جاّيكرردل اباةداوؤاو لسيف ال نم كلا

 لامار ناو زل لاو هتلر اقتل املا اضفط رن
 كا دقامتو اقتو راند ريعبرا تاكد سطس يلام ل يرسل عي نو
 جرافصلاجئعاوؤيؤ لقد ءافولابحاصوب عرض ام يلككى ذاعتسالا لالا

 لاقالا دم وسكت يسمى زهيد انأر وصولي وق باستلام ابك

 غ1
 بنا ئوادب_/اف سقى رتسل ابنا ناكرباظلا م هيفالضاج اوم دالوإ
 مق يباله سعف ن يجبر ناليؤد نيت لبم يلوا بلا ةمكدل
 الاوت [نابؤلا تسير دكا ةنمورشللا ٍْ

 "رداع اصركو "لمادا روكال ل اكتسلان يمني روكا مسا
 هكر اصلا ليل وكللامولر يق لوبا هرلد اهلل ةاكرصا م نما
 تو نمار اغعصلاتسدرفلو كروب نلف ابكلا تلكم ع

 د



 سيمر الو تاعولا احا لوفر دامو ما ”لُسم علو تزن ل مارست
 جرم نوغنلتملال الور نر وصقل نمر ردلا بمايو
 ازا و تسكم افلا قطبا لا نجس يوب ملاك ب نت
 انا كابس إالم لقا اذار لدن وعسل اذكرك ود
 .اقويسلا نال سعي فنالا نب ميلع اوم ف هلل جل للاي
 بولا لم نم موق بذتونب يب لد سمر اني هس نذوب فعند وع
 ناك وع اوفو صو فع نسم قرصا يلاولاقو اونا زب رولا
 ذل راسم ةدكز فعن صلى و رس 2

 أ اضل لن عون الينا عم ناس مالاوس نمدجوإ مذ اين م
 ان/ةربسملا ءارماو ةوكرلا نع ئرابدعام نرسم نما ظفوياب يعنعإع ل
 فول نولدس مزج الدرع اشم اصر هيد فريد نسيم نع
 لا ”مالسو(بإ رموشك ةرابخ و اى رابغ نوبل نأ 1
 رو وسلس نمزظوبو وئانطع عز قم ةوكو مد اك بمال
 قاذمزلا ىلا كر نكد ةيانداب ماس كرولا ءا|ؤ
 اكؤركاررظ اعنا لو لوف يس سد راسلت نسا هرم
 ىلرؤل وللا نمر نوكقو اف ظالم رسم ايفا
 اهئ ماسر كتر و نم ولاهم اارتالُف بهو سو ماذا
 هدد ببماولا يجب بلاطو رب نامل والا هولاو يف نال ملل نب دج

00-7 

 0 1 الهسعيط نر مداولات اضرب ودي
 واى يل واننا ىو انس /1كل نبل انك ةارناؤانل وأ

 مالا ما جتتس يوتا لومينا
 نسل لوبا تب نم نطو ضن ب لو بلا



 ٠ وطماطم بسناب ربو اهل سمو نير لا. فن

 ٠.١ راسا تبن رار درك ةفايلفع نر
 ١ ندور تربعت لوباتنم ناديت وزي بارما ئ ب رت انفاسي

 أمن لعاواو توب ون وسشو برا نو اجساد الاسود اس

 نافازوهسجاي جبار نزدئايلسير لمؤم يرش
 اهالعو اب نوازل جاى درس ةراع عازم ور اكاد ورظ امال
 , او اراسذ انومور ايلا عوز 5 بإ ملا نعاؤجوت يامل بان

 لسيد نيد ميقا شكل وكر ذات الزعل
 نالت زرعت بةلام اب مها

 ! لاري باص لماقبال او نع ةوكز علو ناككداعبلاو ب اهلا |
 را ارا ةرار فطغ عز! لوغانال ببؤل احح ةرزكالا اونا
 الواب لاوماو اوسلو نا ةراظقاادهالا كيا حران سطع راب
 سومو قاوكأن نيىئاولا ةرابعريع انت لتس غنم نحال سلو

 ة2ةءابعبجسوفانابع عل لج ب اضلؤ دامو يصوت
 20 تسول م اقراط ةرركرعلد بإب يلب تركع
 ' لو نول ن بكا عملو لتس قري وكس نسما
 زارطلالا لص!” نا يبخل لا نداوا اناس زمرد
 انج وأولى قاكللبم ابونا زو بادو لابسة وشرع
 الشعل درب ةررطن طول اصلا ووكر اول اومالا ةوكر تساي تسري
 ىعر وو وسم رو لو بودطل الع ةرواصم الانس نمر يطا نكي
 1 طوول ارد وسكان لوفر ردنا مست روف ريل 1

 ارك نس ضل اا بق نستمع ذوى اك اذن
 الار اهدار ا بانل مول ظ

 النا وجب جان ل كلان اسير دبش يرد لا ركاز
 طلال ةرائسين نسم ةراكيزمعد وق لاهطم و يرتد ارضا نوبت
 تبغ تعرب ةرالا لكن ارقا نسي الف بلك جبوتتل تماكأزا
 هد اظغاولا وفر لايت مرعب عمولول اهلا ىلاذإر هالي وج
 .| ناهس عضل ذكلوفاج دهان عن اضناكي افرق دج داراذ
 اف ثعردعم دق هدم انزال و للا ديبنكيو )للك عزحسا

 د8 ديوس هللا



 ”اسارن ىلءنبح امأ ار يانرلاو مماررل ىو كي و عايل وللا

 شيلا أو طر ارلان رز نووي سب تنس شنيع اهنا بصاص

 ' ادع اوس عيب دل عامل ل عر اع بح اح يس 2 ني 27 0

 كوع ابم ازال 0 '
 ارا نوكيا صر رو نسرردلا بهاضوإ امنا ُ ب هيض ب ؤارلا

 4 ةراجتلى ولدا, راىزمشسصول اخ وقيام لاباس ماكس
 1 ناب كل لاقول علا نعل وألا ةداع زم اصيف سماد واؤازا

 خودام خزعل افا مال مال قولا ديف بجاد اهخبمج او علؤلا
 قر اجور اص نا نوال
 لا وارلايف باليل امان وبال راجي نسبا ناضل
 ةرل) روم وع لر رتل يي ني لك وس نايعروذكقالا
 رواج الب يامال زيا زم وألا يف بكيل ةرابختازموفنموزلا
 رولان ا كا احا عابضلا, سدالاراهتعلاو اوصى لاق اعل مثال

 رول الولع اضم 4 ركاب الور يسمن عام ماس ف ناين
 مألوارلا لوكس نع مج مولان رواعوو نم إيبسوم كرس
 اويرادنص عين عزمدعا قي او ءابذ عا بعاس نعرف
 مدق ؛لب لليل وبع ا ىذرلاءر اج با ديبكيب لنا الع لاش
 ضل زال دكا لاو عادلا ىوس ويب ول يسن
 ومحسن مر ظ يكراخ علب ارمعلاو لو يئرلغاو نوك ماع الج
 عبار زل اومد ىوقالا ف قئلا طغسرالغ لون ارافعال علاق فص ويك ن م
 هنابجضم ورقم فن امص يونان اكنا ىو لامس
 2 نا اباصن غلاف موقلو انعمووط لا مناك 4و

 سليل فكل ناو لون ا افعل حب طاينصا رمال غلام
 رئاورب سرت وك نياك يو ازا ءابحاسر ودفن بارع از ان
 كيه نورعلاو عنو راجل نرثلا ذا لوق يارب انك فاشل
 رل وقيام احسن منقل 4 وابدا نو رحل دادعالا
 انزع رولر ثلنلاوصلا 541 اواو الازم اهكر نع كالا غب الد

 ندي طنا اتصال نارا او نكون اء اها ناي



 فني ايناس ا, 0 نولي اك

 توا ءلو عربا رجلي اا هلو كا ا رك صب لد انيق انبوب راو

 كافالق م نوار 6و كورلا عداريف افا يئس واوألا
 60 7 اوس آلا ولو قدس باول ماك ا

 عرالاوب ءلظ املا ومالا مل فلعُير او ئرسيال نه وافلام ب تيدا
 رسال. ازنساولارها/ رعب ل ل يلاومالا ناو الو وااؤاى ا ةروظلاك

 فلا ثنو رقما طن بلوغ ر يتلا ومارئاسا

 نال رلاث موعد عضد ناكاذا زماننا ا بصم رنا الد

 و نادي 14 مب[ هسا شوقا
 و كا كا فو ل نم نو بلا
 / اانا: ناك ناز هذا

 انيك ش نم نس نانا ايلا لاق يسمو الا امضيرلامو اهالي نأ

 زاكرلابإ روف ل /نرساعلاد رمى اود اه/رماز 1 4 را

 مسخ فا ىلا 7 فال تير لور ؤتبغ / وسو

 م دوو حلالا نوال تس الوب شنل وتسكن عال
0-0 

 بناارنوعد رن نكلافاوط وشل فوت بكد اومو

 دما والرز اللا راوهش او ارا بكا اوو اسف اراكر رجوو لوئؤاكلاؤ

 كرون اقف نلف ااا الان د ايمرجو لتابوعب

0 
006 7 

 ريلي ءتربرا

 | ضف ابمذ عناوا ماعطو ا (ماناوا ن كب اس

 ظ رسلان ب نط يلا اوال نمساوي ناب ارو قثلا
 ظ قاذف داماس اا الان

 ظ 04 وسلا قار اسس, رب لنا لآومالا سوال ل اا 72-4

 | دناوموبرافغا اريل وقم اهوار نال وعينا بارا
 سو ياا رص/ ف راص وسبل راب اواو اللوق | يلعتلا ردم ريلع

 ٠ لكلا ارق الور الم لقال يشلال اضشالا بهاولال ئه

 ١ ٠ رلكرتال ليك ضان الحلا نوزضإ اوناكن انو ةيارمإ ال اقام شما
 1 اذا ظفار عايلة ينس لبق كةرابلا ةدنيؤول وكلب فاتن أو را

 ١ منور ايسكو تيما رطكدعإؤ عاف ذولا



 10 باكل و اذ سصالاو دلو بث /

 رياك ادعم ال يادملا بروف م ةز فأما ذعلر اكليل علاء ئانلا
 طم اطلاع ا اربد ةرابعلا همم لال ع وع جن ا ند فطم

 قابوس ث رع رابع نرد اظال نم اع اذهل وبلا موعد
 ةرادبعل زعل 2 ارفع وفرص كروشي يصعد صو نول

 راو رف عع زاكر مامالايب نيلفادل/نمزجردج»ناددار تن وكن لمع ش

 3و هاولل عي و نار لأ نواس ندمان ن كلو براون

 نمرب زوار نماهسسما دمنا يفعل م لوم اقلام ىليقا د بشكوب كك دع
 /لظفإوألا مار زكا ذب اسس يارس صرع وفا كلا ابر او فد

 اًنسانمأن ساو وكك مكر ةياددلابحاص كير مولا نائم
 فظل حيو طوكى لالا اورو ياقولابعاست كالو طما
 لباد بهاس (ف ابرك سبر نباو ارباع

 نم نلإريتتساو دورا كن الغار كاني رشم الك
 اووو هلا وو وستعرف ام ةيادملا ام عقطاو لاهو اق

 لمد ملقا باوتصلاه لوثر دلا بما اما نرد صب ناؤش ا 5

 بورصا قاوم: #لا لك وكوب تدم وبكر قفلاو سئ ف كن
 تال كة يارهلا بها رع وف نإ يجتناو”يلاوك قو ب يارملا
 نيف الا فاما ويلف 9 رقامد ُض(شيالانوكويي
 رأس ئرم باها هركدا لولا تيفل مالك رين ازعرل ةطاوم
 ب ف تمن انصر اناس ف نضر ابن مال بوكر او
 ل! هدهو نا روق ساو ةياردلابحاصوراو امو هر ىلع دا
 اك رطل كب بلازا رك مالى د اًصلانلا ب ريباك رهام
 مال بفئنالم عال سا ارو هذ ااا نال ريق ريس لسمو رقع
 عيصاو ل ززيعو 7ك مإرلشالا تكرار اهالإر كول ولالا
 2و لو ظلي وولي علار اسك عك ايو يعيسم ةو نر ذبل افا البو لور ا
 تور ىزل سال رداد يااا ىف يي اهلل تور باتل عليل
 جارلاؤ يضل افبدقد نباتا ث لا للبر ذل وسال ميسا
 طورلام ا رضلا مرر ناتي ايتو ىلا ولا سس لام لففل لا
 ةلا بكر راوعاو روب اوم درو اشملا بإب يول ايت اي وغ



 ً | ٌلابومبلا

 بدت عبئا زا يموار/ ل اقب ن الا زل انك لاق يع ويس ا
 خضوع دبع ةيروص ةياذدكاو لا 0 ناكاذادبعلان افراحنا
 1 عدي نار وجالف عوير عنج ى زا ظعبلا ف ةراعسلا بجود

 اً لعل اب سك غول ادع نوال ورك اكو ناس كذا 4
 ١ |وففرعووبرعن مدع ئنع نيثعا سر ظؤ للسلوهقد روق اغتال
 00 عوار تعز واللا رأوا تكتبي
 كبد دا نول ناكراوس ةوكرل مقر الو يافا ذك نوم
 ركل( ىابجاولا رصزويإل فسويوب لاق هرزلاو غلا قدم

 هك

 اركز طلاب اب نسل انواع اذكار افرع
 ' | صافّسالا ن و )سورا ن مصخره دصار كد عالاقو عبادي ن يثني
 نيالا فدانا كدي يدب تسن زياد قعرو سك ا

 ١ نيابي لوطا ناورلول نعل اذ سئ نهي نيربعلا ظ
 و اهرب اكس لواملا لوك ل زل هغلال نا كيلع بذا
 ١. منو ةدونمدوصتللاض الن ءاعباط فل نا غد ارم غل
 مر هر يدع[ اه عب ل لراس نبا لاو
 لربنا اخس سؤ ماظن لطلاب لولا يقول ا
 الع” قرص ل بكل لسكان نيرعال عيابلا ليدل اذا ؛
 ١ | فقونلا ابراوتن كا كر سايق ممر عار اير لرق كيال م

 | اهيا مار بركن اكاراو نايبلا اعلاف ةروصلا هموت نوعا
 | هانعم لروما ناو عيبا ءاوسانعيعيابل عت ريغل وابل لوس ا
 1 2 تاورابك جول 1ك ريا

 ب يروم وقلب لول نى والا ناعم اهلك نيل ايراع ف ؛

 1 اي ارايك ل الر قسى ايبلا اغلاق لرب معن لوتاوكينارورملا

 - وبسم

 ْ ظ قف الب : اينسمزل نمو نيل طا يكل
 | و ةولر طن ل ائتلاكو الو امري نمو الهر باك ارك باو
 .| ملويادملا ىف ارك انام جود الوراق نايسلاو قابس وعم ( طعب
 را وول اكرم دلو 0 تك ضا/افو م اهموهريدن ى ا
 ظ بالاول و بس يال ذل راعنص ولعل ال زياعلا رابع يلا



0 
 وفارس اواومو دهن اف قوتي لو حابلاتك رقاد وجور أن
 هاب روستو باف دز وق عزا ضاوم و رو قدم نب قرف الوم

 دوه نسال فصلا | يهجر كييف بتال اشر لوضد دعب
 ندور اك ةرمو هدم نيب قفل مدعم ا ارينا كر يالا علا

 بانك وتكاراعو ءريرظق لاف بوبا نب فز ائان تت نابت ىدانث
 قزلاجروك شالا رلاال نا قد امير سم دسالا لاف لو موتشلا
 44 اني ةوذسلا مارك ب ببث لا دك وؤ/ل بس ةرابعل زم لد
 يفكر تهل عطب ىف هكا بس عئسلا اكنيبلا
 كفل قررا ةرارعل روان 00 / ماي 700
 و عابد راق ترو ديو تو وسل

 نلزاب صادم باذك؟ تن تلو مد نسافر يضف نبه
 يو الو رع عج الو امنسوارئسسم حل مل هدمت وبل يدقلا ف ياو
 ند ةولطلر ارزلا نا مالك رلى آلا ل اورو إسمك عطى ادع اني
 ا البلا تيمور( الكب ابتمسالا خلوا نا ع ورعلاو

 مولى رمالا اهدا تمت عولط دعب معسكر اهنا نال ىرورفل الان
 فا قئزعل تان نا صاح جير ازا نود سلا لع
 اسمو زا يط نمل رانا عبصلا بما
 لوو امور عسمت ولم ةماعلا فر واذ مول دارم ور
 5: انو اص ا تما اءاًصدو ءاذا ناضمر د نبعد لاعولو اد

 ءاض/ر وسو نيم 'نمءادناضمر موش وهو ومد ىلرلاوم نيا راه

 وبال نزعل نم نيل انعم موصواضتر دل بصاص عجن يلم
 ابر /رعشاب ناددع داب نا نعت داعب يدل اجار لوقو رماط
 | هاعقو للا ازعل قاوم موصل ورم سافل ارررلا بم اص دع نأ
 . .٠ | قولا اهنلا دو يي يصاصو علابلابماصال ا يوقلاقن
 وق ةراغل ع دغلان اوت ضنا د وارلول ادع انف اهنا عنمرم الاحد - وتابع مارال ىذالا يع دار 37
 ضم ولو اهلا 71070 رولا تب بلو اوال تي الاورعاولا



 ' | تارا دواقنالو ساو الابجاو يحلل ذل تتبلور ربل
 ' | روني ريما دلو: م ان عقلا تا ناو فد ان اوروأدلا
 ' ملل تاكرصوصاعوو مروا ويو ذر نااازمسم

 00 وغلا هر ولع انو واهو ييصعملابرزئلا م كأذؤم
 )0 نم نيل عيري تاويل نو 0 ىداقسعاليؤتلا نرش وعلا رارطن ازرع
 ' || كبش لطم ت وبلا طت نوب اجالإ تبا انس يرسل طك
 ١ انك وير تلا ننس نياومالا تعتز اب عادلا 3
 ١" 20001111 زازا

 | روك امتار يلع نا الارليلو نولي نوو بوثو 2 ظ

 ! .|| معينا دع لاق ثحورملا ةرابيلهي كرز ريتال جنم
 ' ببث وايلي موشلاب كلوا فاق ناو هدعاجزنو عاملا فنا الطعم
 ١" عيل ناطباتبنديال حملا زب ميلا وراي فؤلا لام باول [ داراد ل فثد
 ١ | لوضنلاءامجالال بلوه نار قفل ناك يرتاولملوقنملا يتلا دلع عامل
 + | عتلابفبازاوتسن اكن كك تدك فراك كا تركز كرا قونأرلا
 ١ ١ ىالاززلاليقءال ل هوان [ئجكواداول اضم موصول
 ' أ | ءرلاىا تلظم ءتعلا و للوقت ىروزهلا لو ةوع' قلب
 | مارصإلا بمب اقام ملسإ يقل, اال موصاوصورع نالطالاد ارا

 ني ب

 ْ ةلنكوازلوادانقدل موهوب باتوا اعثر انا أر |
 | || قا بيا ناصو وادا ١ نرورآذلاصيصخ والثل فشلوا
 1 ظ لو راصد وصلا ورمل ويك باكرا ةرابعل زن ّندإبد
 / || لالا نيل يعمر موصوطو دانعم اف زكا بع سزعف طمد

 || ئاوباليبا "سس نعافنل طق و طع ى ارب نملك عزارتعالاو قابس"
 ' |١ تقولا الوعل طع ناضمر د انضم الخبر ماقال نيمو عطس
 ' |١ لعنيكتيعو اسفر زم يلا قواذا اال مط وسل نيوتم
 يزل ئاطمو اق مص أو ينعي لوقا م لاصمر نم قيل الو نييتلا
 ظ ظ ارنا اكابجاو ىز اعقب بلون اضمر نم وق ف سولا اطمعزفنلا يو

 0 1 وي ع
 , ١ 9ك عبماولارعؤ رفنلا نول ع قوسردلا بماص اكو ى رنا ن اياد |



 | نواف وناوا سان ساد ااماد نيبو دضاومو ىلا عفوا
 نول الواغدطم واو باو نعل نيل شلاو لدم ةياودوفز ناسا
 اولا نار ةلانعنوبالو بما الك نعوم وفوز روز
 دين ييعتلا رباه لل قلطم دلال وقرئ هل ل ارب لو از فاسم ناكاوسب
 ناب ميلر فول علم دل اقسانبو ليزلا نم ةينبالا م نيب ف نيالا
 ناك ى راو مدع الكلور كن يرو صلاتي مانا تلك ى تار اهلا
 عطا موهسن اراد ءارمإ/ى لاق صاري موهعبلو لوف اضل وان م
 ايفر فال[ اولا ت قو وانما ةماعلا لالا غىتاهاينالاب خا

 تارا اذار بازل لاك ةقاعلا نب عقرلا نول ضن ىو
 اسمر مدنا بك كيلا وول /ماهصنال اع الو سل نيب فاعل ظ

 تالوزناناشب نهد اصلن بكضفاوزلا تل ايفمر نع
 ٌترصولرلا 0000 مدل وقبل ياسا بسكال

 افون انيتلا نوب نا ارو وال اورلا ند زي 7
 وعز جاكت دوو فدتتلال فيتا ىلا
 طاف انرو طالما ال ئباسمرانخدنا عرى ربك وهلال ارش
 تايمر وانطداغلا ومد يبل, تدان قر قلنا ويلا ')

 فمما يحتل اذمد نيس لعل ماتو دهم الكي ايس نإ بع
 ليزك ناو يللا ركود رف ةلملاوطدلا الب يود دس كا

 ل رورو ولبن قيس
 اانا لاس ف الجي ات ارنا رز 79 افدكو زم لويادملا وسما

 ولا و تلاغلار جراب ةرافتكان قولا و رسل و موب شبع
 بيرل زرراو امج «ءار ا ضوو ربات انس اوت وبار تاق اضدلإ م الصح

 ت”سكازيرعبألاب ابلا ودل زرت ل رافد سه نخب الو هارالإ ا
 هنم اكن اوراطناللى الارض عسر لوايجوم هو افالا بجو بس
 نلباؤنماىانطبوا وفل ىنماىنا لوف الئمة ضخ هرعت سا ى از مشن
 القنا دقاق ام« نيب فا كيل بنا
 اكل ونام اظلاعاوووارارخب سو لكد لوف انمالا خاوز (وريسفت
 الك افلربلاليبسيتكه دهر ل دلا مبسنء رمرعاكال ميشا ووو ارا

 سوسو ىادجول وباوقبقلا (وارفلابئس واود هواري ا م
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 : نوما تسون ا ذا مرو نو فو شو م فز ذلك واهلا لا
 0 0 نلع طيقر و انعارتر دوا وكلا رون

 وو لاس بسوي (رابنلا رف اهل يرجو ى اوراس

 . رات لكيلا سبير فير هلا ةرافككم ونة نك ا
 ظ ايبا اغا ةفسو فو ادق بيرل نووي 0
 لس موؤلادنو تن باس هر لمعي فول تبقا
 ملول با ملا "ل و تول م" نموا
 6 ب انملا ٌنرابكف 0 وما ا ادد مد

 7 تلا ووو ياقئالا لانو ثركلاغ قفاومولع اضل يدش شال أ ارك

 |. رانوتاعلإ للا فكل نوبل ريق تورو قلن لاعفنسكوًاقنتسالا نال
 1 انو توت بزاف دتسكو رمال د اهيل ىرونلا
 اولا فو رق لو ةرايطلاب تمض تعور رارنالم وسر فيائسو ل اؤتعاما ورم ٠ْ ا زف ال وص صرع اكل ل نمةينعلا بما

 بارض ليسا همك انوفا اعاو ا لوي
 / 3 2101101 اكرر #فنإ وريال ىضإل !ضعاو لك

 نيم ودب 9رترموو لاق ثيم لا بيير نزلا بمس

 دج اوالاو هول لو ءايبتفداعاو الوفا ءك ف لقانا ديجلاو ان | ييعسلا الم

 رطفاوؤاعا ناو روق | لل لاو كورلا رو اهىلاةراثي/س لكن فرز

 ٍ امانا و لولى زنا ب فول ب رع ولو سرد : ادوول عارمالإ

 تسوي بان وزو عين ضع وول عال رطل ةروس يد اعاد

 صا نااايس وعر رامي اق: عب فانك

 010100 ابعد نارا ل دااباؤم دكر وع
 لو الز قاد ةرابع فدعا اهنا »ا ل

 مغ فسوو 5 ومو لوف ىاليضالاث دار لاو سل أدق

 اهراطر جالو لكملاذاذا ىثسريلإل» ل ردك سو نه نب لاق عوز

 . | تتاكاةرابعأجل اور يتن لذى نما ورسم انو ادرج
 ونة ثلا يؤ دو يتسو ولا وكي اور زرع
 الاؤا اطقلور سول بار يعو ملون "ا داعالاع رو ةاافسالا ت4

 7 انوا ثحبلا و زميلة نطل ض اقم اسف الضالع



 موب تسيب لريال انيااو هأط دعاس عر فسوب بادثع الا قاطسقبس

 مودال ماهل هيتس شبلي ٌُل ! وق ندع اصل ل ساسي
 اري وطعاب زل لاف ينال نود ء شمل »شفاك
 ٍ عال حولا جدارا ل وقمارام اوما ارو اهوزعال اور
 يمص هيوم م /
 وعنا قيمت اغلا امر نصور 0
 ا وسو هرب ب نم نبل ملك ولع جرْفلائ الطا ممالك

 هس ملاكي وارارزعلال كو ل ى ار وف مقحم لع انسة يرفلال اكاد

 أر اكراسل نعت تيدا واود
 ةضردعب وب را ةروه راق عرب "يسمو 0
 دعمانملاو و شن تحت ةدإن 0ك ناك ادن : 522

 ام لا بم ريمظطل ناك او ارم اسس يعن الوزفاسسملا

 ل1( انسخ نإ نام انا عرس اًض صرع

 ىابررلو هز ناو يطور م لك اال يد ربات

 7 تا لولا 4 مش لاننا لا
 ل م مج اهلنا ملول زف 0

 يامل 1 ممول كوالا يزل واسم اول سعيا
 7 0 مالو طر الد لولاك وا ودب قولسك

 ار احلال ! عرب اذا نيج الل زعم دروب صال و
 9 بوسيل ونا لاو نييلا
 سعرا يدزلانمإبرردلا بثيم ارم عتب تيك 2
 1 عزبلا عير ىمد اهلا بعاصر ابدع "وك ةرابعلاه ل

 شرم قابس قولد اناطم ةداذنكو وبالف مونطو ملاوي ئانعالا ل

 أ ع نعول ىفامعالا دس اكريسمر ئ امد لشد 'نإإ
 دوو ور مدل بعوزي !لاثي ودام, لس يئن دالك
 ناكيصرللو ماو هشي الوم فو قتال ياك الكول قو ال ملال ام
 راكان ايرولاب يف تلاع لوقف نايف ى ا عطس نا ل
 1 لاو ةرابعو مومو زخم ول موكلي

 جك كريو ول ةولصت] قول م ول معزا ؟ ةولس لا



 مط فولالمإ عسا بد ناك ابي عر نام ا
 . ريال زلال + هوم ندور وتنام

 ل وأيف بياع از نس عم وعلا لع آرب برجوا ناد بك دمر يد راو
 ئ 0 سعرة موصول امل ريراول اال هرم

 رثاسلاىؤنرماووب همست اونا نافل[ عاو برا اك سزوفا ان
 ادعو بوبولاغ هنتي ماو وعدني حت الار قتلا روف الر اطغالا
 /قالاض ةيكذ نوكذا مهلا وهيا وعول نتا د وبل

 ظ ذا نارزوبل 0و يول /
 هربت ارو د اك الاون الوان

 اهوعمواسدنايو دعونا 1 اك روزا م دي ظ
 1 يسلك د انهن كاك يمل نا يبال و وال ذع
 لبا هل وَلا ور ةراعة ينل ممالفوللاطاز عراك امر “”رهنلا و
 مل. عامل عللصوم يل اورج: قعر اهوارملاو وادى ب ابس وجو وع
 نعول نيكو غمر تن تئولإو ارا تقولى ابدع/ئناف'لؤبتم إياك
 | 1 يالا ةروصل ]باير طا تك وبل“ يسار
 | كورك وك /مر هروب ىذا بوتس فلول
 0 ةتئلطن وهف بوس ا بطمسلا عرفو مويفوابلانأى ا
 بيتس ذل لرسول مالا فشل وجر نوت يدقسل تناول
 راع الدجل اسم (زلا وسان ءاوار وعملا, ءل وعلل شل اولا
 برا لس امال نامه تدب زال:
 ونوم اون ندب نسدعلاو بث لاق ابيت
 رت قر لعق ل ااصعشسلا ع بارك نيريبلازب/ن الرع اق او رصد امى و

 ميا ملاكا لاك موس ٌَرفاْوا رك

 | يولاوا# تكزغارلا لاك كمر ئلان قلاوون
221111110101011 
 راج ايوب اسالي فنلا م نال, اوف فايتعالا بر اب اعلا
 1 لك سمول لاف اكو وتلا, مانطلاو عديد كارو اعاَفتلا

 0 الا ةرابعلا وبلا نوب ارو لا 1 بسد
 لراوثو (العل قا يسد آر اكيراع نويل ف تيلادجب ءايسالأاد دم



 هايس 0 شارل ار نانو 1 رز نو '!

 نقول نار جيسئذلا ومد ضف يل لاما موب فاول نا
 نك رميا ريال رص فاوطو نوما زابكب دنع ا لملازبا
 م ةالاطايالا ف ارد نيتي لا م ىبلرالافاذك ع زرضلاد عرب
 كازا تيدا از لااا طم تيا لري
 هي ظل ثواني الف .// نيبو تشاوملا سبب ىل لكل تاي او ل

 9 مودم اقول امم اذا انظار زاك 1

 ” دعي رز ةدصدم ماو تدع ةرعل نع إم سر نمور
 ولو ةياهل لة هرم رلاطؤس ملا يصاب اهو نابل بام
 قبلا نيو رزقا سكون رو الا فاطواا
 ل ارتدوا ةياهطلا علاق تلي دع
 عتالبل عصا ؤرذ بسب بيد ةىءاكسز وياكم د
 10101111111 7 فاوطلائن ما
 فلو عاب ادور الادباكت يعتقل 7 لالا ور عرخلل لاعب ال بإلا

 را اهوولا ورا نيم 0 زوم ووفأم اولا اني يونا
 017 |رماو 2 رابع بزلاو رايتس رطل راي ةيوررغال نذوب ما نابي ظ

 يول, انئال اء حلاو ةولصلا ميج مالا رضاؤعلو عا وا
 غ1 ناكل لوس 90 ْ

 يال انهم دما مادصو اعبر محا بع ل ”ءاحبد وير زفلاصاذ ا
 ..معيرم معمر مارالادم الاطورشسب زك بمال وتدمع
 0 واسمع سو يروم نونا

 4 0 مث ووو زو مث فا رردل ب حاصلا العكر هك
 لل قوسو يرى اال ا وج
 6 رسم وروما »ب نول 04 َ
 امال ورعب رتل وتصل نع ىكد مودلات او لمد ناك ا يورملا

 ربل لاني حاسوب ايا يلو الا فب لوقو مرا لاق الهرج فاول



 ارئهضا ناس لالا او نيم بحسم فص نيبلو ال" ا
 | كرييلوالا و و لاو عسل م ةرابعلاو زيبا كيل بساوبالو وسلا

 و ا ال مو فش نك وا يشسم
 الولي وو نويت نزلا ناو ربولا ولالا ين اولركب الد
 1 9 نا نالوا دعت اسولو يش ضرل اكل هاك نا اقبال دما ظ

 زك نابع ارت نك لفول الدون الذاكر فوود نسا
 الديب براك ل تلاد ناؤلابس است دعب مالك اك
 وب نالتضفالاد لاق ف براء اس رق ياذك زوالا سلب دم
 مل ومما يع خد انك فلوو 210 وا

 :١ نال ساو نت اواني ؤر شما بسك
 ص تين لارا ةهاهماصولد يلف دونيس ان اروى رقد لك ماو اوس لق مهب. هأ رس لا د هجر 9

 تول ركب رعب ”وبسسملو "لدا موعجنازويالو مالا بلك بجد
 (نالوونرلل ازكي د اعاتب 7 اولا 77

 راب ساهي سعود لم ثدحلاذ فلان لا انيك كك ن وبان جونكر | زيكبوهالاو نا كنج زك اول اركو لوف هرب زل'ثاطومو زلات اطال تانكي انزع شما ءالارإ الا ضن مز عه وا بستر ون نال ع الط صل ذهن اضاعيااطم مالا دب لم ونال
 10 1 باهل نم واكو ارا نوار كتبي الو

 ا "1 /

 لولى نر وبي قت يزال تايب كيا

 راضون او رتكو فيرا علا نوب نبال الاد" ال عيال
 وبا وجر ماا ع وتا و ا يثوسحيمرلا بوو نارك

 للمال زنا ملال يرشسل ع طم لاف اظا ص مالا غنم

0 
: 5 



 كو تالا رمد اسلي ”رردلا بحار ناو اكاعيمبفال قتل نود

 في /رسللو نجت الد ننولعو لوثر ماظلا سيلا نم ىريام ف ١
 افؤصاخلاو نمل زمجاؤ رفوامنو لس ليناو نبك فال ”قفاول
 فاو ا للا, تايلر عوب سوم ةرانزللا فاول لرب يسال لوقرل نحب
 5 ملا لوكس ابل سب مدشيررلو راوزيف اكو 1 قرابولا
 نااار زم باوتعلاو علا ىفاذك رن ماس الو 78 طفيل

 هزيم عصا ىف لاف نا تدع ردي ىف عليم ترد
 ءا/راسحالا بار اللا يلمح ماو مرح بلإ ىيرا رب دس

 رص لوفرل بابل قع او طي مادع امرك ن 6 نادياغ وثم ا

 دا وعلب اصوصصحتو ربح نون ا زمن ذلا نيم ازردخاو وعل
 نازل ازيا نادل لحل الام بيلا نمزطرعو ودجر حار اوق ثول
 لبلاك لعق الطسالا انعم واسم عزب الو ولو انعا بسك
 بداصزَون تادوأو مرا او ورعلا راصدالاء افلا مسن اوكي
 نيلاقو اقف ءفلاو بهن و تيكسلان ب نعل كك زل عابسم
 مالو ب الك ردحاوش رو ورعلا ردح سئس زغرب او يطولا

 يم ازا ل ديون رك نعازو فنى ؤغل 'نل بين ألا”
 يتراارعب قاعن ناوورنازملا بثمن افايعارم وكري مودو فزع جر
 عملا يقتل كو اير قتلا لولا ومنا بوند, بطس نا
 نيك اازج ناب نوبل سو زكى ذك يسرو للا بإب نارا
 يلا عني ناطسادجولمل ناو هانعم نخاف ومب الفون ط رم لعل
 روف كدب تلاها نارماظفلاو ذك ديب اك ةرابرمالاب تيما نع جمل و
 ادم لخخ جبن مل الا ناو وقول فعن ا تيايش زارا
 نور يوتلا ازد فشلا باور هاللون دع موب تلاع
 نير الفاو تيما نع رف دم هنو نان ىبزلا كا خم
 وولف زل اك يرسل يدعوك اهلطمريغلانع عاجلا ير اج يقال
 4 02 ْ ور ىرما زمر نلف باف 1 !ماطك كر فلا نعي لقلب

 دمي عب نال لورا هكا سرع وكس زنا
 1مل ىزفل اد كل سس يد اعيشيب اذن نا ل اف نع عيش
 ناو نلائيراصا علا اذا مارال نعبتيخلب ومنا لكيلا وره هون

/ 



 2 وار الور وأ خيال !امورصار يلو ااه د صا نش.
 م, وطول رس تفس لو لولو يا وحال الف سفن وتنال
 يزل ةرابعوب ابى يال ساعة رلوف يالا بس انكوزرافيلازتسنزكلالا
 النسل ”ندبوا انسب لوس االيد انوي ثزاناوتب عاد

 اودع ستيل 2 لاق ارلؤقذغالا دج زين اطا ففل نيب
 تيكراو ابالي حبلا برا بيدك ردا اظل عصي ربل
 و ئيدرانعازلو ءللو ا سموا سعر وو رلوق انسب ردا رتل طل بسك
 ا ارو ) حف بسس نعرامال نالوا يلا ادصاو د ني /

 يزف لابي نان/رانيملا 2 وانا نبالا ببنى ذك

 داوز ل سيقلا قولو هأرمالابيضووزضعم ف وااو فل لون عرتسلا
 4 ا م اداب ارا اك دفنت نع 00 لو

 لوول وادا البلط ا الواو رتب زمول ةباكاتسسم هبا
 ىو اذلاربفل !ىارب بو وو رل ا ا عود وثواب

 ارز عراد دع الولي لان موبي رق فق
 ةيرعلا نم ع در روما هتيم و

 د ل ارسم هادم تزاوج ل
 1 4 و ايم ادم ايفر ريستل نال ا للذسكئو اظل رنلا
 د نييضووا هوبا عونك يو ازا رابغ بالاعلى ا

 كوم / مس ريما اًضراو وك واو خا بر ماهي زل

 0 2 زكا نبل نس اج
 لا اىللالا و راو الاول كالا ُتْ كب نر

 بر ان 1 بولا كو لاموالإ له بعل اوما هر
 : 0 كلا نال ييزلاو ةيارمإابع امن اوم نسر اضدالا
 نيك يطا رمل بمد الكاك يل بؤ اله ير اال ر اخو الاوم
 ربحا هد عيلان الا تفالألا ع البان ئربل ل
 مال لوف هب ورمااذ اى اوس فالك, راو جد 0 '

 نيل قولان ناد ارا نيئامجانيرجا ٠
 ابل ىايلرتسسا ملوق لورتساجاب عقتب ارب ا 3غ

 .اينمو لا ارارلبكاو للان م مهرها مي ىءا نب قوص ملون لكازمو سلا



 "اطيز للا كلانا لبى تاعنما ابيل نال دا يارس وطن
 ني اءزيد و داق ةيانعلاى ردك دضنل ليهو فلا جل قت م طقاس
 سب ميلر انا ماؤب تسي الور ثيل ووو بحاصل رم رصاو ل
 اكل راكب 112 ٌزويوادتبالا ل ومار ءالاعإو ماس

 واقول يلق الانداوم ينازل ناو يامل
 ابدل اطر اوووي ادد ابداص كيد ردع نين للسما

 يدل اكو يابا انكم ومض ل افضل بيو يقرا هيلا وب ذالك
 ظ 7 عون ويلا زا سيك وتر زغا نعل [لشلالامانبم

 نان لوو مام ابونا عذاب نو نادك ونت

 ادني ب كرو فل نك يلع بس الد ةديعاس نكي رولا
 ريرعلابساوأ راو ايريس أزماو ىلإ عراك م نوهت لوقكل

 دير اهو عضو راو توما بايكلاو مطل عيرالاث د عابسم ارم
 ل 0 كلين وح باصتماو

 لكلا ا يت وك رفا كاما لك نورجوروزلا نو والاد ضاع و م را ا رباب +
 اعمالك كلا اذا باك اف نيب صراع يقر داسا
 سيدو لونا د بسالك وب را هيام
 ننال موز واعمالك سمن هيلع بس بالك ةز اغلا ناكنإ ذك
 قرو ”الائ اسس قطاو اذا ع فيما مال وق نيف تساو روشان
 لف ناعم قزوملاو لن لالا كس اهصزضالا عنب
 وورلد ةيذب ارذعل ننس الل نا نابل دل هسا

 نأ اولاد صول ابل زغب دل بف امد موق روف وف وا درغمس

 نضر ذنب بو دونا فسار اصل
 دقف و دول قينشلوا هللا فعل ابار نمي دهبي قواذاى'ك
 قيستالارا لا ةدوهوم ءل لانو را تندد ينو السا ل الاد يكل نا لالا
 ظ ازكي داروسسالاو لا يصب اسس نسي اك م تندولا نع

 ناشلاريذ ئازي ملف ف يك فول ثعويفاام لع ةدعاولا رسم ا «هر عيت



 الز يمتص بنعم اب زير 2 نال دعا 7
 54 ! نا لوقا ازا دهاو يم ندع ةدهاو ربا ماذ ى الان ماا

 ىرض 1 4 ادام نم ناوع مو رلوف الاب انكرانع زال يف
 ل قم اولا بعاسصل وأ مكي لب بولا رف اسكر

 يري ردلا باند نم نوب جزل بانك اولا
 قل وليا 0 7

 0 روبير بلا م/ل وانا لوردلا واود

 ولي ملاهنا عمال نري يلا ع او ويلا عبو زم

 ب 57 ان من ستبالف
 0 دوال قطن ادا يغا عرب بلم عل
 طوف واذا تبان ا نر يوتا رقد طك ام نر رلاعد طب ال

 موزع ورام ار شبلااةولصل ف عتارفلامعلا نع قلطم و
 ةلانفؤ اهاوانلاوررمو نا مو ثكانما قبو عزاذاىلبت لك 3

0 

 رن علا نات تلئاذا لن قو زنا نا و 2 ذاولاق اذاق ل

 امال معزي رواغادبع نسب عز الدجل علني ذل
 وسرصرلا يذلا وأزلا هداف ا ديل ابو ب هبل
 اال ذ ند ناو لوف بو هلع عوز وجل نوكوم ن ءاشنم نا
 000 ةوكرل د قط تاغ لاا

 زن اسك عل رسال نزلا ف نياق 0

 1 0 اهك مدد ومو السمين ميك" و را
 ىلا راو ليلا فود اجل لدول واولا
 07 عمورلا دطبكئس م ام مادري اكو وسوم اهلا اق ىلعلا

 ذيك نال ريدطلا بط فر اق يمر داصلا ذا لم ةدطلاريدط ,

 ري امسك راج ورافلقالا اوالنامدام نال كف لواعؤل عزت

 0 ملول معلا شا نولاغي
 'والاو 0 ] ين افومد رادع بصاصر ا : : اكرر لمس اوو ف ورعلا

 ظ عانمالارم يهزم ى ايبا يان كم واوا دان لال

 قبول مولا 0 0 0 مآ

 ' رو ب ري متنا ىفحبلا وس لعام نب ديس و 1 0 وصف و

 8 ةتايتيب: عوم هع رووم 2005

 وو وي يي هوو

 1 او



 أوريو قواد وا ال, ثول ارك ع وول الإ نص يمت يعبأ | م اهف سو الا

 .ء تي ناو علودالا نع اجلا وا اكاض» توام الا واب دوق نال

 لاول نا صلات مب دعب

 هوو عدلا بس نعل اب ديرشلا طلو ف نم جسد
 هلو هد مشلب زا ووعس نيالا بردا كر الوب ططسلاو يا الاى لا
 ركوب ربل دوف لاوسوداعد مالك لزفغامس الامل رع

 نعل عا وول عتهلاورصلا لل فسا ف قولوا ها

 بهاس طك يفتن | تاؤا ةان دون ىلاكلا اكن بي تح
 بو ةرابع 7 "لغم زنا ل سفتسبا ةلئسألزم نى يطزلاو احلا
 0 مالا قس 341 :سمُؤ نع زياور لب رردل /

 اف رتلزابسلاو وفول يبلانا زيكو رعبا
 ص مال لاثونبلا قاد بك يعد ل كرار اوو مو اوازمو أد يعبلا
 0 1 15 ما يعم راوثاراك, مي

 كروم واو مف سوانا غلار لم
 0 يي ارام واع فن / راو ونود عسا 4

 عرمررولا "ناني قرا رزان رصف زياش وسلا
 مل كراو لن م نسب امو روث ووجولانمفوأ 09 7 لع : لوط وان 2

 يوديس يي زسؤل و لك و ووايرويطلاو ف لوقوبو ترك طم ةنبن
 رددل 0 ارم 1 4 ليلا 82 زلومو ليسو

 0 2 قأرمو ربعو ىببل عال لوفر امجاب ان
 عير يطرد لى الو وأما الو ربعال وى عداد الو ىرورعل لا
 00 0 ايتجا
 0 بوووال كاوا 7

 0 مي 0 74
 رام اير هاو طعس 0 كورلا: 9 رن نزلا
 ا مراد ناسا

 لون كلان هلا نيرا مك لائم يولولا نمبر والا لر 7 قولا يسد | لفشل ص اص/الك ل



 هول ل ل يوسع يسم يس مس حسا

 ري مدلشال ةأرلدبل ب ةرقلا ! يلو نوار ماوي بعناا نأ

 | كل نع ماطم مه لولا وراك سمة افون
 ان ابماضو ىروزواكسورورصاو كسور ٍ 30 0206
 ظ يي لسان نضمن 0 001 رردلابهاص
 | علا وعلا مدع كا غغل نيدو لل لرف كك ان لا ركب
 ا وياهم اجا مط داع

 | لالا اليخ 1

 م عيل وغلا ل ودخل كرر لاى 70
 لابو 00 هلرلسؤ سوو للا رابع اشك

 ىلا الو ءلاراهلمتو وريغل هرب ى ا الخدم يكب لت امس ع ْ

 ظ لك قب نال ىا بصل مقفل ف ول سل صل اقشب ا
 ؟رعبالاهمسيزبقاءناكأزاو لادحب ةررقم ناب بصب عاش علا يع
 با نيل رس مسمربللق دعب بس تلاه ايس ةدعرجب
 اهقلار لاب داس '(كؤرابتص نب الو يع 0 ا 1 ذب وراس نإ

 ' 2507 84 ل سعنيلال نبا لسا ل ناكداد ال ندا
 ظ فتم ام اتز ير ليسا لات املس !ىاورلاذس ماو
 00م تطوف تنإ اسما 2 0

 اوبر طقملا لع قاونوايقرمولتستب متنا لافاسم
 0 اضن ول اذسو مروري مّ الهي بلال اهو ىلع اا

 ا م2 طال وال ثا 0-2-5

 ليك ركامد 0 ولا, مستر ردلاب عاصر اوال
 مالا اوكار لاوس بد يصحب
 ُخ ادري عرلو وروسيا يارريثي وار نإ مط ى اهرب سلال

 اديناومما سباق نينرلال مراقي مايك نا
 ا م انيس للا ١ انور يسم نسور يطاو هتاوع سرب و
 موف لمس ظذم ا جس ئعشاتسإ ا به
 نواةمأللا يسر ربل وابل وزي شيما كذبا نيس
 0 طي انك مافن اال
 ل الاول الو كلل اريك ويولا اراوع نال يورو تضغلاو بسلا 1 موتا



 لالا وا الك, ايوصعموعو وا وارلول ل كا از 5 ال لزج ىلا وسلا

 يفر رفؤل نكاد راسن عسانا د ربك ابوصعم

 سكك سالف« لاطلاع 0 لورا مو الاوز
 ظ 25 امو لادم داصلاب رويل ءأرا شر جبر

 2/3 ليل برئ يسون عاد ننال ل لع قال لود دوو م
 7 يسمع /,, اورو فاز رلاصلابىرلا ير

 االمبطاقساب ماو 'ناكوادجكيكر اهي هذ ملال ركدث ءانننسسالا نيام |
 ل الجل ناك نكمل يار ارث مرق ورا وف نيبلا نم
 نولطو ل زول ىؤد ابا ىا ثمل ف اشعال" نوط شوب و اً مادو ايرضالا ع

 لبصسلاو ابا نيكس ندم لاو نبكسم اتم

 علوا لوما هدا ليبتسل نال نور ىلرتلاى ود نم
 4 او نيكسملاو ىاتيلاي عرب ناربألمرع 1ع نا وريف نيرا

 بسزولاى و مق لافولدو وصلا ى الهو لاو بف ملي لاول دلال يسع

 لشاب انما لق يداوم زك اينو افلا

 رؤي هزكال انارذق نمرازعل اعاد لوران انف نم ان الحسم
 وناببلاقاو'ل فشلا الا يحكى ال ف افرك يش لن نس

 رابعا را ةرافكا اكتسب لاصار يونا ذك
 نان نمار ب فطمؤ ام لي تميل وام

 كلوو روث يلطف وطعم ساب ى الباي صول مزاج دَمسُمَل ىلا

 ىاووزملا يومنا عصام وعن يرارلاليائيا حلاو بسك ايبا
 هاذ موكله مرد راوتر افلا موو و مالسيارار نووي ىلا

 ريل محل لصجلوارب انس الاسم يكن او هر كرا
 ل سم لك بس يان» ملا فرز . لو ممسلا 4

 اور نسير ويف و ورمل ئالادلا لمس يي
 ردح اذه رلى رضا دقو نس ادب مضاد ولوتحسأوار انك
 0 وى" "اسمو رب تعلو وابو“ بسور ولو بث لو

 يول ا نيالا كلم ادا لو نحسن هلى بجا ! لضم وب نإ
 13 هوكي ذل د ووك 1 اهىاران ممرجو نشر وث قبره

 ألو انوعال ل وق ل سل موطن نب ناك د بعلاو نإ اك لطم اناجك

 د



 | لب ادع نيماغلادب ىانيئ علاق لور يق ذك ولاراس لاك
 | خي ربفافلاؤ وسد يبطنلارإ زيتا ل فو ( قردان مسير بف تلف اور
 ارامل قولا ةرابع ماد نوار مدس وا انمالا زرع
 | تاطالو ووالي آل نمازونارص نموا كيال لو
 الزب مقوا ناديي ىن يلع ونعا زم نالدعال طسم اهيل' عرار الد
 ارزدل باص نسرين راك يجن كك نحل ترطب وعلا
 أ لزق نم اوصلاو ويلا كي لوف صو انشط لوف نم انساب ا
 وا ماو لا علا نادال يام "ساق ع بطلا دط غلاف قو ذا وا ل

 ظ !الصا :ياوالا تهد ةيالو الوزن ثمن نيرلل عجب عتفاوبو ل ارلا بدسم

 صا ءاضعلاتنود ةيالولامدهئ النبك الو نمانسس ا نان دال |
 تل كوز كى ةارمإ" لذ اوان ل وكنا ةروسب

 د نياددلى عت اوني دوم دف ةاداس قدك وعمال لع
 اا ا

 | الاطفال نم زيادالل ثم الريطعورلو اتعلا مو ماطساكأولع ميرنا ةيعرسا

 سكر زوالا (ىهال ككل اب هير نايل فايل درزلف نيد ئاعل ان
 دلو ركو لف بصل انا ووو را ا أمم نمار اناو كوالا

 البسسالا و ورو سائبب اوك للط بص قلاّن ال بعل !ىضقلال هاو قيزرلا

 للى اديف ثيعال بضل ب ىف راسم الوز رويالو عابس
 قوسالو او اور لام ة يدل توجو اهل دى ادمن رو طع اعل د
 طيررسالا مراحب العناد :رصعلا إو لاق بكار او نور نسولع ير رك مرعل لصا
 كرمال ةرافكلاب خل طول وق انرارب رارعالاب مضمار رصحلا؛
 اجو ا نشرتلا ةراذكل الفل اق ثمل ف نماتسم لشرو

 نوع انيعرعي قلق حليل هب عزل ئجبسك م يدعي بجس الف ىا تن
 وذهب كوي نار ظل ب كلر اد ىلا جينا كيال لول سح ايلدجي انا
 ملول مايصلاو وبدل رزان ىلانكاسوج اتمنا
 ولسا لا لود رجلا يا يده فن سك السئ عضو يزاد
 لابو دوق جفاو ههنمذفا نيرو ةماعلا عضو انبي قلو 2

 ليسو مالا رابع نمسا ناوى ا نإ بوصن ل عضل نط ب ضنا
 كاطع امون إ تاس مرو ماظ دو ل ميسو اولا انو يلا ووجوملا نا



 ا(السكرادؤاد لوو عطا ةيا يطع منزلا ماد فني ف ذك
 ل نمادعلار ورايا اذكى امإ ديف ررطالاوو نينو ]عطول لا نم
 وزمان فان و ةداشم طر اهصو دة يارماظفل رباك كك نوم
 لماما نيو لوو هيوستن( اؤبانالا نيل وعملا بص

 ىلابد وسلا سوا و لق ماظلاو هاعجث مدي نال يللا ةرابع و بجسكرإ هديب ل ال

 1 راولا هيب باطسممو 2 ل0 يعجل قر اور ال ماللا نوري بسمو ام شسا

 اسد لرسول كل سارواجو ل وز ةماس نكن زازا
 داك فا د وك ثال عفنا ةروعلاء دهبي بدلا ناو مل ولرلا ةرابع ل
 ليلو رن نفك دهس اهو تلد ظننا ليس ولي
 ينس والا عفا بتنا دعب مدهون قلاي ارذالا نمسا
 لاقرب ناهارو رولا 2000 أو ار يسب
 روف ئاظولاب/ ىف سلو ثنا نو تضلا نان كش اللا عازب
 11 او ث سووا اما ىو نالوا ندب حنو رلا

 0م ريك يانعلا ااكف رع بنا هرم ماركس
 راما ةربب نولي امال 100

 000 وو ب (يولو لوف ةرامعل ذك مل

 ىاؤاولاواوس ل: ريك جاسم الغالى لابعلل عمال اذا
 يسم مارا ةربلا فوكو اومليت م اال مب و قاولاو اوس را
 لور ىاثدعلاس لاقل رو ىلا 77 ارح ب اولا

 رولا رف فوم يلى د مقل وكس علا بوو يللا نم نوال
 ةالسكل رديت سمئابصا مو رف ةيانعلا زك لذ رس نارا لواومد

 زارا نم عنا ذب لاذ فصول لك مو اهلا

211011101011111 
 نيل نويل اسمو اصلا امض ةواع يمال »عرعل يارالا يبس
 ”راقنجطرأل طب است جولان سمول هاو دال ن وكلك

 الما قركذ ىذلا م ولادي عيجالو  يرزعلى اق تارا مسام دعب لاق ةيادعا
 زياد اديس نات ا
 ران اهصؤعلا نريد مرا ىه نيم ايمو خسكو راى الاوامارببلا لمن نأ



 الاب اسرانو ين لابد شعل قسوم ا ظ

 ني لاني تمواوسديل ع /شداون لؤى اسلاك هدا
 امالي لوف ون عاما هس يارد مولاهم ادا

 7 عر اهوا كسل رك يمر ارك اياول لا واريانمروتملا
 0009 7 اوس ّنا كيل بالو! رابتعالامد قيس
 را لرب + هورس مرسال رولا نس

 ظ 0 0 اوكار و م قون نز

 ظ لام جرالي دم ئب كسل اب لاسم رتل مال ظ

 00 با فؤل كل اما عبر وذي يكس وصنف زول لا بعاس
 ' 1 | اكزماالا ل2 ررتيلف كلذ لكيلا
 لاو زملاغصلا اب لاق لفعل ابشن هيل هز 7
 ناد طباع عدم ياا بع اياقنا كوم فاك
 4 سوم ليعلم دام الان دز كا
 ] 5 لررعلا» حاز اعبي لورذعلا روما فاح مرا انت نس
 ارريلا راسل نيس يف اوللاوهو ْن ناعاو واشعار ظفلو ع

 ١ | !نييرالامبشت نا كعب 0: / لاف ديم نادادادالاذ أل مالو
 ا نماقباسإ از الاوان س نازك بماس ند

 ١' | ناركيلاقو فسوبى لوقو انا يروا جار مالا برقي يقر العال
 ١ | نونو لهدو تارثلاءاموازفحربوا (رطبسريعو ييسر اب اي ابصا
 ١ | ماعلا مزفض احضابامابصا ناد عرتسئيؤدعا البال ظعلا هال
 ا اك وا تمتع 00 اووث

 7 صار ض راف وق ار كو اكن مروضعلوب و رص وار اذم لو

 0 رافد عردتندهرمرشل فو ثول ناك بماساكرتل

 0 وارلاو بالاردن ة يارد ار الا يلع
 سس طاقسار يذم بوهاولا ن انف نسف كروكر انسب اك

 ظ 1 نول نالؤاحكانملاق ف بلك ل وقدم عالطن عكاطقل
 | انإد اسي "و الم زغلول و ابا ب الدرلا وام ا مركاو لم عرازلاب

 اولا ناو قرنا وفل ءيلاو وا بعل قس ايو زعل ارسلان نس اف بجاولاف
 ظ ومو علام ام رزدل و سلب ولك رك نم

 05 ا 7:0 ا ا لا

 كي
 جا ع اح تم ب

2-9-5 

 هيام ست بتسسبتستتلل



 ' 2/0 ؤد اا يفعل اره غلافاعاص ل فرب 9 ملم ام
 واب سر ثور ا فسولى العام "عبر ى ال اطرا ذك ومد ءاهغلا

 آ 0 ما
 طف لاك م نول! شه الاكل ع ام وكيلا زم ناالو
 هانا اذ نوتلدلك عيا اض نواز ناك روك الاد
 بالو ىف اذا راو اسد ائفارر نيبال فشلمرهطسالا تاك نفر

 لع نأ يونان اصير نلا و روفر ناديا
 1 او فيظوءامالا ممل 1 اةفالكا امض ءازيور مزال

 "يؤ عرج عبر رو داي لور يجالث الانس فيدل يثةدل لك
 بول اىلار اعلا نضرصيربا ىف( ّنلاى ا قر ساب لف يزف ليصلي
 منكم يال الاا قاما م لرب باى ال نال لمان

 سلو بسك ذو جارد اول امل 7 اريك و م اهجسسأأ ظ
 يادي عيبارال ميلا ئ اسم زيا و ارد نمل دب نادرو

 الاسم زرع خالو ل ورا باك ملا 2 ببال وا ماردلاانب
 م امزاندعباو هذن مالك رتل راو يقول اقول انا فد دعا

 ل يلرعلاى ثول س رص قويرمدعر طا د ايا لفطو زررلا سنان ئ الخلا |
 رلل عيضملا بال لوجو طع طع نايا يدع عضوين لون يللا عربلام يأ

 مازتتسيائاعر ود عويد قال فانك يوارل نسر طمولاكراسف
 هول اوعدبف طلاس لع ني ادبكث ياعمر هدد مكوة يارملا  لاثأ
 دلو موعلا رسولا رشا ظلاورو/ ضقت قا
 دبر دل ض فنا ذاوةيارمإلا رابع ل و دود ملوععم وع ب وشم ودعكد |

 قبضت يللا ابعى وتو )ابق ومره بس دع نونا
 هلى اذه نديم, لانقلاب ىو ناانلاو لون ىدوب اسك دم سيل
 الاه ر وصل نم دمالك وتب اهرهع تلاد طيز سنس نا نال
 ب ئباج م بدو از وكب ناسا يف الثياب نايل راكم
 أ ادبل نير اه (:تلايدهتب انس رون نس ئجسووما ف اياد ل
 ع نفاخ وف بيب بسملة الف ديل وركوب نار يلع بهجإولا
 "الكا صءاو ولو لاو يزين ععانتم لام ئنعب اركي ماعلا
 ملون اظومو زي عع عازم الا اُسي/ نا بسلا لمس تلعن ٠
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 ىرافلؤ د رنربثاك يسال ل اهلنا بوس رمان مرت دار نالامزلا |
 (اتيوئالوسر/ودو/لاف اسياد وقرب دك ايا شض وف اهلا تذل نرقملا
 ”يكرر جيؤدجولىردمادرترافالا يور ين رولا عنا انادبلعأ

 يولع نمر يفورعلااهرلا ف فرعي الو لولا دلاو عرضولارابلاب قروصل ذم لحن |
 سمو شان رار بسلا
 انو[ هس دبجن ةيفسم ردع سليف رب مك نا لاف وا
 هاوار كرش يا نفر غل اق زهد غور دولا اناا
 ا ةنعلفوب فيصل لوليك تكل زم لعب هةرأرلاب (لواور
 ئتنن مول يا فوب نب فلكم كول نم الضو ناككلاد عري
 وايرملا بس ءانلا لإ قيعلوم انمي ومل اب دارلار ودنا مانفع ناد لنا

 ْ: ءامل اكن انام وطلال زداذ ارردلان مداككلا ب انكر حزراإ دعاس ٌْ

 قلطلانال الطارئ اكوأرلاف لن سن اكاد ناطر نارا فر
 أوو انم مالكي ريكو ةورل ب جم لعبا نفر وق كت راش سار بزنس
 روض فو يطور نرل نيو الطلا ص ضيق ارئرال | نصورلا نب ع وول

 اراك يلة يانعلا نمو اك رجل ركوا قالا و هزم رص" نثر وصب
 رعاكم دسك ردا ئاقساا عل علوي سل دبر نا ذكا عساس قد
 ورد ضرس اطار (ناماقملافروودعتل نان ياهل ب ماس
 ب نك روس سوال لرجل دل لو كت

 لاء زبن والو ولباس م الاب نكن الا ءايلوالا ب إف

 للف ىث ا ؤارابدياث نال كرمز

 الاد ليئول'نالنالل عا لل انتداب باوتص"ن اليخ نو
 كن اكلك يزسلا نال كر يجلب ءامتدلصتا زار وعلإ نهال حبر
 كنس د عرج الطن ايفو ترناو رو دوقفللف كو قلاءاضأبب حا
 مكر نايات ووك نت عسسد ف ونل علط هاوار
 نم هيفورترل لان ثراويلاز انى الك عار ا ناو وق بور ار ل وضرر ريع

 0 كاب نار وول زو اك
 لينكد رئت وطب ابو
 زلا كالتي دولا كلود ميكو اج عاف عسسل اج رابع نسر كو وار ترادعب

 | ىلا لاق دب راد قولا انيسرترلا روك الل تارا

 . | لالؤد



 لين وعشل اهنا ييبالد ارانب قلع مدس و بوراو الوم
 ال نوكراا قكرشلا المد الاعب الابد ول زها نال نتا
 ل ياي كال نيود راهو قل ين انلابإ يف شمل الد دبذ حسي
 | رلكوسلاث ربان سيو يارملا وو صعب قتل اثير رز
 نا مالكي نطلاو لاو مساك يبين اقدطمز جير رانا ونجا
 اونا مطلاناكدسزرل تءامنا »لونا افاكب الاعياد وليت لو
 كاز ةنرلل نم ووللا راك أ بكل اسك كز ركون ةتسسترام
 كيل برو الو قترئاراعم وسوق صورا نو ووو مانا رس نس كو واا

 اا هرييسك بطلا يقواذاى ال لوفر ردل بسير نسور
 ثا ذولا ا يسطر نو هر ابس لا ينال
 قرف فرك ااا كارا يكل لا بكر ارب يكلف يوكل اال هاا
 ا ذكسا الل دل س0 اراظفلو سكويا نوب ا ود
 ا قاد عب نك اثةس ابعويارعلا ا هكالاد ولمس رول فاول امال
 كارول افون اربط يمل ءلرولا رجول الكوع رت با اب زك

 كرف رو 4 لاس مؤ وأ انزهاو مهر باد ةوشوو ,

 20 1 مل دلير ننال"

 انياويقاف الر ير بذوكب متاكد ويرسل أكل
 لوفر ضنا د قلاب فاكل »ثراولا نا لوف رع
 1 نال ولينا باها دون حان
 لرب ىلا دجاييلانرم ا وجر الاف بالا ىلا وذو يختي انك نولي
 مرور صل, فلم )يبلوب اوس لول ٌءي مؤ ورك بال از نال 2ك

 لول كوم ال ضن يثدشعلاو معو لذ ياك اذكة بالو لاه بالام
 اروموملا نا عل كول ىلا قومه لاووتعل نكلاّن ا لاكولا ب (ن
 هس ب كلا لرب ى اايرربش ملل يالا ريع عجرم نافاصبت ءاطلاد مب
 ملول كيرف تيا ااو ثني واذا بوجي اذه اول هيا
 بتأو يراا أ علوم اد 'ء نارامو رانا : تالا

 ير ور اص رئال طر نع وول ىل ولادك الهر سببا يور لاهل
 كيطاص هر فار و وث ردع بدووا را ”ماباو

 قاهتاو ةورلا للسلة يامال ن اف ورا اه ع نلف عزس ال نورلا لق كك



 "قرت لمس نال د شط الانا بكر اعإ
 0 قررلا ل م ماب عا

 00 ل كبيس سالب اكلنا
 / قوبل: 57 ارباب اساظطلو باسو اراك ةرابحل رمال ذل
 "بلا 1/1١1 اناا راف بؤ اوُنْذأ ار تير اسك
 نأ | ”ولو ليلك ب اولا ب راب تدك انراو تلمصاؤا ب اف قانا عثر

 / اوس ردنا بو نك يزد نها أ
 ' هر سك هاد هولا نمو سل بز كنس

 0 ةرترمالقرلاو بكه نا عر رلولاو لولي ل دال نيل نم رند
 ' ١ اراب راوارلو لا ورلو ال وق امو اراك سس
 مي "اهب ينااريولادلو اول نا نمو ورو وعد خل تتعب
 اواو اهوا عضرل نوال عناد ناك نال بالا
 وال نوعي لو لا تالا نيل ساهنلاف الغ وعل ألا

 ١ لقوا نوم اطوال نال وبلا ب ماسك علوا اكد ىلا
 أ ١ تساند زنا كرك ادور اوما اف طري روس لك سيان
 | تائردالا و ءابانا سيم وبال دارملان نام اطكقوسهاننساانا كيل
 ايو قدا ؤاو ةرصاو لي وع "لاو بالا يأ ا ارم بيدخل بردت يرطب
 1 //كرررلا بعاسل وثوب امسي ءلاك الاسد نيولإل رولا عورتم ا
 لازما فيلق ادني الانا

 انوبدالدى يل نبيل دارا ل والا قرط لف تاوملا ءايسا ب
 زا افا افلا تلساذا غال لون يف لالا ف الك لاومو صارو ل ىلا
 ظ مول بالا نطد ل و نطعلل لوف ئولرالا ياو اوط اها اًئولرالا
 ْ 00 ا
 وانا اكو | غد يافولانكيرطحلاب لانا جسفتازهل بسن
 0 اناا اكدبلا و نسم يوم ليوا

 لاكي لاق, لبالس اهذاو يتيسر ومد لولد" كا
 به وروبلاوو ا باتل وك الزل املا
 اننا نام ريف تاو اموال لغم .
 . | قالو رسلابو امتي لا دلو انلا بر رسل بسسس لعرب تيد ع



1 

, 

 سدا اي زارا بد اهئ متمكن جالا و وف فلق وشد عجم |

 ..| نورتو سو زا باج كس دعبدالابباوك نمارس نا نيمو شعل|
 «4 رومي علصارمزب ىاوزفنص ا! سب ذإ ناو رنا اذكار
 ا رلالافو لوف بذا اال اوال للاهن بالا مالي ى الد السك ا
 لك علا نع ادي روت نيل طلئرصا امو يزل يسمن لاش

 العبير رس افلاام ادهاعال غار لاو ناسك يل
 رصال تيسلو مال ض راو صررإ ب و سموك امر ماظلاوم ا لي عيديات

 بحال انما نول يالا رول غوالي علال به اسشا
 كل وعدك فو يطل يلا 02كم نيم الل وؤورل ْ

 ل ىئاكلا فر زك, سله الادب نإ ما شاد لاق

 رجب د اصاب يسم الامان ل اذه بالا بان
 ليصل الارتداد يزني نا ئانيب ا

 از بينونرل لن يشل لى ادا بين بآل رزق بشق ىأ
 ا ا هج لا م برس اهب ١

 نري كاف كرما زال عوزت م معا الا رم نا كيل
 براس عرسرم الك ف واهلا اهنا نسما راين ابس ان ناك 7

 الوافل للا لب لس يضوم لطم رو
 كناري كلو اوال وقل رعب فاك بضل:
 ياو السمار اعل رطالبى ت بصناور وأ ىرككر وق نمسك
 /قماوكربلهدمولم واين ناطر اركب اسيا وبلف كوم

 رجا سائ زا لف ايوب نال نولبال غولف ثقوب 7 رز / ل مولا
 داقتذاى والا عزرا ذم ن ماع بدا قصؤب نال لة لاذ اذا
 ىافنالوقيرموبورل وفاه ادار رفج ب لل عسير مولا |

 سي "ذم اعلا بسن يعروبالو بسن يعل ديتتنالاب ىسولا
 ةرابعإ تاو ىلاكيلَ كر وير اهم اقم اوموقي نار اصول ث ثرالا

 رتل امى انما الور فر (طلاوجذو تشوىل 74 وكل ايفو لرلا ظ

 راب ل اقول ب هاا قرب ناو ملول يللا صب بريشسلانمأ
 بويا ن نوازل اق اها راك ت ساروكدم ابل الاب صاصلر قبب د اصل|



 ظ ويف ططتم دوس ىا اصبت أرسل يراوب نولعسو وامر اهبنا د مل ف

 للسعدي كودو لرب نسبي باغم
 6 لنسلرا نيرو ا لصاعو يددالا كله ايميوادالااو ويش ال
 فلو هايللا نما نيب قران و ةانقو وح ةكواطر اهيا قتال
 كما راباد اا هال زك فل قالا زا سايل
 با مالم بلا يلا لات ب ىار وقتي نعرا ال باقم
 زالياتلل يقم لسكر ناك لف نادالاق سفر كرت
 نام باور لاقس راو وهن نا بماولا ن كو وام اوين باورلا قس
 رق عوز ركو ىربحاص مصفر ناك اذ عالس الل 6 لف قلطسوإسملا
 ماا فال نكو دبا ركب انكر ردلابداساوؤلا ازمركو تاف
 ركل وعالم واا طم, رك فتكا ماك بدا تك اك
 لبر الا ببال سنك املا ذي لور يي رينا هدرلل
 رز ارامكو تسال نإ ويا
 ارانب ئدنشو بوما د كمارو بلل
 .[ةفاهتبلو نانالا هركو لول صولا وبه الاي فين
 بزل نط مب الاسوار ئس عمن الا لضعاف وياهلا
 اة وامالار اوتو دودي وسار
 | كرك الر نا /لف زراف ل تاو دل ع ةداف انك
 كل زلم اوووي ندر الى غب ازصئس أ اغلا
 انوا قمعلو تكل قنعددشفف ولو نود فيصل وفرك دينك
 الز ضزاحسراوطسالا كلم فالي ارب ناآلا بضاا يك فول ير ان
 الانامل يعبي معشر صفور وزو اك نلت فنا
 . 0 يصوم يدع د
 اندم ةياوروع فينش تمرين بانا يامنلا بصاسرا عفضصبا
 اذمر دمق سمك نبارك بو ل زف موكل كاد ؟سابال ل الع باتكأا
 السمار الترك تاق الط ل3 علا باتكُ تالف
 نبال يرحل ع اصوب عمال ىف دهر طعاو ل رن امانم
 ضون) اف يلا ةرابع ع ل فناء اثم ل وقال ل وامس عاف
 2-7771 م لالا قر ابن الف لولا رو اياعلا



 لمالاو ىلا فيل ف دكا ة رابعا قع ريف لا هيدا نسل ا
 داافالا نب او رادل الف ين نانا ىف كبت جلا بالا اذهب
 ملي لكن كود فرات ريو فد اون نسيب قلوب ولأ
 00و اطول راوف وزياد نبال زل اجاع
 2 اهل بس لد نافورة رابع اه صاًيا ف ب كك اذ
 مك بلي طماع للا نعت لص موك وك ا هدام ال رق صيد رمال
 درك وكيل نا'ماعلا قس غلا روف تنم لب عاص مالك اسم
 قزاككل ون بفبو الالبافس ماعلا يف وق ل مج اذ“ طماع ضف مو
 [اككر نقال ةروكدلا قرابعلاف تالماملاكو ناف ثكريف لوما مواد
 ليلا ركل اهرزدلا بعاسر فم عتمة اريل ئسفلا فدا
 اتلاف لاري دل لرش واد اكد امل نزيل ا فضذا
 لاىدال'اطاعلن غم اذ بف ولف نإ نع ال لاعمال غن ]

 ظ ةدو ادعت لوف يقي عوطمو و ديك يعل بار ناك إب

 اطانشسمكى عزم الف “اعل اكايجوف ءزكبال هن ال ةدوصتل ات انيدلا فالك
 ركن يررصقوم علوه نطو زرتصام و لحل قلطسال لونا ةلادعلا

 ويا لوس سونج مارا ذمبلاطازم اق ن إم
 راهو غامد عبزتا جلا رن ولااع احلا ةدارس كدلك ةداررطلا
 تيب لا رفاهكل وف قيال لاق ثيصو الا لكلوك نما الاعب
 امازون جبل غن غم دلا لوبن م انطياعلا خرط وبق ن اكان
 يكوون رضع عل ناو ننام ئنينس لو ةرورص هي ت
 دانناواارفاك يو زروق ند ويرسل قيام نك نار امل اا
 نو ليسأل ورزذادع ياعلي تلا تال هلا ادبعد نسا
 0 ارا علنا لل عقب ءاصور انس ول وصالا نم
 وفل اكرابعلا وص 4 ازا هيفاانلاو قراجتلاو نؤالاو بر اصمماو

 نوال لد هاش ناو وصخ نرى

 ناك سم ملإ ناك تيم سطو ناكالدخ مل كرت لقال فام
 ساري عاطل كلا ؤم ةدامأل /افولو لعل اءورحلابجي الاد

 عونا وكالا نيب ارو الدراما شبا تورو اا
 ةررلابماص ةرإسفأم الب را نؤالاو اكوا ميش غب لؤالا



 يال ةلارعلا نربعم ابا ملسمل نار ىلا يللا رس لن بأس
 روبات س جرخااذازفالا ناو رعو ئنيتلا ل وصال بكب
 رولصر وبال وقار سن دس 0 هن
 اع ناهد ان كقول ناهس ان يم أرنغاةوإ نوعان ناي تا
 املا لاقل نوسمب وف اكل رع سوس اهرب ف نامي اف ثيم
 راجل نا فال للمال نول ناوي فوصت ريك ري] واس بنا
 كرا (و عامر فال هاتوا نيئسلو تاذ عاجل ذا ذاك اري علال
 )قنا ف اصواازتأو ادعم ن انيك نزلو ياناس
 ىرت بلال وكلنا قلو دُمل لعتارعازم د هز ل اهلاباسمل و لمسملا فد نمو اما بعاس خازن نرعا
 ل يقلدون تلا رموزه صفر ماب ايتن اك طبل الئ رب انس

 ه6 نفوس الا يطتالع ضال م زكا مادس
 وال رطل ندعي ادقف معو شائع لس ل صاع نامل نقلا
 : اة بغار ماك وكس طك قابس دندن
 ظ هلام لبو اك مز ةؤصلل بج و بيشسلاو ل وف مظفر
 لدن علا دك والاب فلسا ة نديم برر نبانعو ةرعل عقب سل
 بشي اهمال عت فلا د بزل انك وكس يلب عض نبع
 ل 6 ارملا بع اص دري لوقا مل 244 نلوم ود
 رمال لدول الكوتس كعب اذ عض ةرابعل اكل
 امم ينفر نايم عوتلا ورم اناس عنك لوالد
 لوكا يباع زلال إبل وتلا نم علال يا ا ورالك عربا سواد لانا
 رول نان فن قار رز لني تكول ع غلا
 برود فر اوبغصا عمال ةرابعاوطع دلع ل بما بي ملوك لالا يلا بذا

 هال رطاطلاوإ تيان ودل فرك ن وكر عبي الورردلا بعاسو
 0 نال هوت عرضطلاو بسلا رانا لط اذ قعد دك
 روكا مزتططلاو بسلا ناب دارايت بوب سسك مو
 |صور عفو تلال تيل كولا ةنر عيبا ل
 تمفضقيزع لاو ادا يلفت وبل يغار كوب م لول لوف
 تنم ار ايزل يدفعوا فرط مع لامس قد يفضل واغسل



 لاكي زم[ لطاو ال عج لاف لملم اواي مال اك لن ثمر
 نأ رءاصلا'عاضرلا هنو فدل عوام بسس تن اكأذ اكمال
 اال /ديفاوروخاوم هال اهني نب لول عوع خب عب ىلا راه
 لعمل امس ل فاو نال هر ماك وف طاقسا بوصالا ن اكو ضمك

 (ىكو سو عابشيلالاو عالصالا لاق روي نما لا ور يسشسملا اوك ومال
 ازا ليا ضد قفل والا عت ع زياد رب عمال اذه نمل
 ل ذاوص ونازل برا ذديفاؤ ابل تعود دن
 اني لعو هول اذهب باترن دعبل ركل مسي ضر ايلاظنلاكر بيا
 را طز ااظ انما ىل والان ضان ماكو يناثلا لمس نوكو او
 ولو لبر ردم 3 امبالا اما لح 7 ولاول ناك او

 باس لك الخياكق اهس ةنوحب ةور لام اويظم وزو هاد
 لام لسيد راى ورام روتر بديل يقلا ازرم نمي اغرق اسم لاف ةياقولا
 راينا ةروكدل :ةيكوزل نفاول ان اكئ ما عون ن ا ثور
 الي لركن ريمون نا ىلا ةأس عرش ناداما
 اراه تف ركود فلاواركسل؛ از و مع مدل
 ملاذ دصاموؤب نادل نايتس كوبرا بأ 71
 انكي قاقولاو ولالا عافباد عافصالا لواراسمالاافنحلاوءابلا تنك
 راذناث دعا ذاب تلم غد: اص اه ؤهل ل الوئام

 الاكل وق ل صن يطال اهزل ركل سكول نم اشم كا
 سوا روق بوضلا ومد م عود سس نإ يف اهلا ل فر ب تك كلا
 نإ وقرر دورك هنو لال لع ربط نكد انا وي نم
 امن يصل عشا ينس لو سوإرتشم/أ /أ امك وريسو وا هوب ارعإ
 و لايتقل مار طولا نإ ورد اوتيل رابع منو اكبر مشس/أذاو

 رونا بتاكل هتكؤسا ربنا /ىا ايار
 اينو لاتعمل مشو بلبس ورا طال موز دلع
 لاو شاور ماطاذمو ىاط لا خدرجوم علا زوق وعسر الم
 عقر دوو ولدلاو ةورجو/ل علا بوقو ل بيث سف تسهل اضيدارظفل ن
 عاف و دقفاومأرما قال قي اكومابع أدار عقو ثلا عاصم ا ل

* 

 7نياساول اف كاشي كالا ارلا ماضل فريد يورو ل2



 نو اميل عفت ةرلاذم لا اوفر وسدد و' بر
 مثار نمو لا ةذارإ قرتسئ اولا ةدعئإ ىف اكل بحاص نمور زم واللا
 ايو لور يضلل ريب ضراوف نيل قلل اب بسلا عم هراقنارب فرتلا) تلال ال
 ٠ اهواي را رارصافلا درك ار ديو ار ماعم نرى اظدا
 ل سماك ايف لئاوتر لاو زيتمتوتول ارحب علو دال تلا فالئعاديزا لى
 اكشن رفو ةرزعلال اود لور وتل مشسلا ال لوني صلا ندا ربع نسوا
 دال فلا نوداىفرابل تعموج ذبل او امرين اديس
 وأ » فروا شيبس ايدل يل ناهي دالو نادا (ورؤد تاجات
 راسا زئاع نطو و ةيئزلا عك نار فو وقوم نوبل تلذ لوديملولا
 لا ماذلا تان ساو لرب يجادل نلوهس مط ناب
 7 نما نار وكدا اوجو رمال مرا مازولا

 ' 2 ند يرسم ارد مال' ت اذا ظفلو هرسفبل ار الهدا
 لل انا غشسارع نال بال ناو بشت نرلولا نون اون مايرد
 امتار نويل :يدر سلم دار نار اظل ا ونال هزم نقيم
 يارس رك راد كاب لون دع لباب وع لا روس
 اللة رتلظ آم ابو لبي ندم لل عون نإ لوب نادال
 اا عيب سارا آد صو اضفنا علو لوندعب مل زب الف تبا لكلا 1 را نما ى يس تسبلال طاف عجلان عزبات بشل ابا لك
 ال2 ضالفوا رك ! صاف دز نما نباص ن معانا لب لاقل
 قلنا لسان رؤس طز رك نب تاكد ناك
 .ةولضلا نورنا نعي رسمي نمخبلاوةوارعاركيت اوما ل
 ريلي ناو سسللب ىف كن اكن او زن قرنا ندوب بوت نوت سخن
 دعب البلا الك مراد وي طن غال لعمل ب قلت ذك ا
 ىلا ةزاجالل بنو عيرلا بلو الوفه ف طنوم ب سال ماضي
 تو نيرطبفو ل 3 قرلاملات رو اذب اكلات لو هدم واد
 فاك ف اجلا لاكتل لبا رضا لور علت نونا واملسل
 يفرون زر أو نرافمورع ئئناكىاورعد اج يدع الاقل نا
 ناذ هرقل امد نو / ككل نادال ةشساتو رت نا ليك



 شرط يفرش وزي وا لول اانا يكاد لال جو امالكن اكياس لا
 ول نساك يقيم نكد كاسب ناكناد جول انا اهلا يلف
 2 دعب ارتسك وب ناد الف كلل مو تحد لف نعله لول نم آملا
 ةيؤملوإو لتنل يسمع عطول اعتزل نا لوعفمو وزي لوعشم
 ب يلو واذا يطول نمرود يف هاو ورسم ثجل ا زكو جويل وعلا

 ا مك ططافساىف ىدجيلفا دباب ثا ذانا
 (ميوذول ءاف اخو ضيعل البن صوري ن اواراو ةيراج ساو ناش
 اهبرعا وكن عازب نادل لحاف حولا ار وتبماواهريعتزرم
 سما فازم ضباب شمل هير يمل زف تاء اس تم يؤفطف ودب
 شئلابف ىرشسلا وزوال وقنا هع ربنا لبق عاملا اعزب نوم والا
 زارنا تنملا ري واىود زين الا لس ل ف ضيفي
 من 0 كانا مينسك رس الوب كن اس | ناعم مورا دلل

 أ عشا دكان نمل فد نذل جا رجول اك نم يان ننوب نم
 كا لاف نببلا نس ضل النت يريم اوريو لوف وقس ناب اولا لا ل
 "طفت رىزنادم سئل ني ضي بك ريس اووزوارطس اة
 الاوفر عوز ئ دلي ليسو لف نيرا طعن وزنا قلطلوغ لو وار رم
 بلع نو ا ب
 مكر فر باتمان صر ف ةيامغلا ىف انكينعنيطباورلا جا ضبا
 مل ةفاضاب فوم هديا طفل فر عجن ض بكة رك دلما
 يمول نسي اجار سبتم اقر يطل "لفل ناجل ناك يال وضمان
 اعلرزفل اءذك ورع لوبن رابع زو كد وصوم ةركك جد ل ىرصا قويرشس
 ىف لافارملع بلاغ رزئاعبا رك ضل كى اف اصلا الا نولي اهلا
 مالمرعوب فد ىنرعا بار اب ب ودغس ناكل نا ررعلا عيباومركو قباقح
 اننا نيب فال بف تلا سيل ناري يتلا رام فرص ارث ن ونمو
 ةياقول'بعاصل وقر الطبول اشنم نار ماظفلاو ربي ر بلوجر
 0 لافرل بيم الك رمش يقسم حر فوات لن
 دا ما ف الخور نعوذ اذ ورخ هيرب يضر لكو ذآ ترس الكت

 نوكيا ءلؤذو ل ]يرش ادصا غانا, قلع قو نت سساكا زم نم |



 ماري يوتس تذل ل وعد زاهد لإ سوم هلا فاض / نر دسم فلا
 2ك رك« لاف ناك لاف رب تسلاو ككادشمدو رتل اكو رووا
 ور ىربا داو طم لف قوت ماس هركق فاطم ورجل لأ
 هزه ةؤاكلاى او زل نم ةدا ولاول يرقلر نجسكو د
 | راك فيصل ادثع زمور عسر 1

20 
 يوكو تناشد لكلا ةرجالاكنعوج غانم
 ن عكر ياقولاؤ اوت مال تراجاراهولاقول افا ةراجاراجو ءازثمقملا
 انكر دالكذ اجي تلا لمواد وم .ء

 اريزم اك ناوبى مسيل اعنف سكك الإ ويؤَراليا ورانا دا ٠
 اع ناكاذ الامد زعلانه جدن ماغصلا اع
 كرا ولام علا لوفد فيلق ويروكرل وداع ةراجا ذا
 امام النا واظم راو ديدن واط لوس "وف يالولا الب

 نإ ةراجالالن ف زب الو لوقو ركل يرسل نياتيار انتل ذاب دانى
 / لابسة يبو رسل وس ز فشسا اجباري لما ١

 موق راقسو وقلم عير هزت سيسي الزيق ريوس مود
 سيدو كال لاي سمنلا انيالايرروراؤو فول يوازن اكاد
 يو امن لوضع نل قرجو كرا علاجي ةيئانلاال ووو صولا يشار

 يوصل مدصلّى اور ويراد ءلوتلاهزولاو غزلا عدوا مريع فن ل 2
 كو نفمن ليان بزي الان اتكرر شما مل وزنك لذ
 نادرو جايا ب لف نالطالا نم ىو ب '/ك/ورسيلابن لا ةرابعدبببت
 ثيل اوم هزم ب مدار انس وتلازذاعلا عزو اجلا بزل لاذ
 مولا معاط اد عازب اهنال إف طرب اسبوا يملا فافوب هزامجب ! راجت

 راهبا عم يارا ير اهدعو تيرلا مالك كيسدحا ةرايع غو ذولا
 وقر راطلاو اللب ب ملازم عل فر ركض ة يدش سو موفر اللاوو

 ملى رلا ادار ابالاضند درا انمز يدهس سس اهلا لا قبلان اكوا
 (هسي عل لوقا بلغ لا داس كلاود ني نسم
 ثاأؤ : ايس بدرى بسلا وجو س2 لاق ع بفض الان رجس
 ناك او ءويمار اضلاب قرابحلا سو لضملا فص رولا دفا دريحبلا نع



 - اهرب افلا سرا ىفر يويدغلا فلل هك ذو ثوم ار

 5 و هيب ىف الف سك اسلي ىف لد راجي اعلا او ْ
 27 رطل ارو ع كاو طع ناو "رمال سد ل يزال ىلا
 00 ثلا طهور اها تكولو لف راى الا يزبك ن يعرج
 تلف اولا ولو ةيزازبلا عر ابد عال واراد اسس اقسم و

 ا ذكراف فقول كرم» ينازل الولد بال زلال لول
 ومو انالا أدئباو لف( ص قس ارز هع ائال ون فعا ةروص روف
 لضن يوب مر اغرب ور وأكل معلا الرغم ناهد ال اوفو لاك ناسا

 راسا و دبصلا زب نوفل و ل مؤاكلا برجا افلا نإ
 قال فرانكو لن ل هر دلاس الا
 اا وق امس لي وهزاماوقب النك لود اوسع آلالاال لا
 نايس درا اكن ادع رعؤلا ربا م كموبل م قا قمنا
 اور نيبمالا ف ثجاولاوا وعل يابا اوسر وكل وللي ايام

 ارك 220 نواف فدا نواز ناورلق ةيرلاظاذك .:
 ارو تسمانعمرزال لتداول! فواد زا يف ودوار [شسالانج
 تدر( ناروتازبنمدر وسن كل وك يد سمان لاق اهنا
 0 م
 20 متلاو نو ربقمني دوم يشبك رجلا زن
 روؤسوورل ىرالم د ايلا يد ل ةرابعلانوكسرردلا ب ضج رصولا أما
 اكسس لبق بس ارسل ذلك سبا ل تس ا ناد
 ملا نبني اولا ..لوتاصتراسعبلامخع خصل ازيك ىف ازيك نتاع ةيراربلا
 لاؤاو قا ةيرازبلا ةرابع اول يفو وزن ني وصل نيك لب سس

 لبرفل نكات انييغ رفا وزنا, بيب ناو كلم
 ماى عبو ندم يحترف نك بالا عا الو
 تا نرم نلاط خلدا تير فن ن اوقدل'ل اقف مدخن عاق لوبي نإ ل ثمل
 دما ضقو ئلاط نأ موب كره ااا ف الئ صام ا يشم
 رمل وكوفي اب عال ناؤسمو الأ لك نم ثدب
 مما ؤف ناكل و ةرمأر هما ج يفسصس طلب اف لاوس ذي
 للقلب اوبن وكل كرس نم ابي حارق وق نعاب اه ىروالا ةروصتلا



 اوس با نا سالو يانا ةروسلا ىو ار الد عسسل ينكر و
 زنا رسم سيينا اراك وعر روكذلا راسل كلا

 اولاد ئيكرأ ابي غول اهصارعبالا ياام الإبل را اقنع

 نكن دما شدالا دايت لف بألا يلا يلاو
 | دئو تلا ةواررطسو امك2 لرت مزال طاب زد وش قر وسو نادم تسلا

 ريأ“ادث سو نإ 7 ور و اير يقنر واوثل د لون يبا ل ظإرثرلا
 مالطا دن اناا وزود ديزسو لاق فيصةياورلاو بحي ناين

 دابا فن لرد الور حسك ويملك كوم دهسا
 درر لو نابل بماسرانما دوق يتلا بس نك يافا ءاسنلا
 ال رع نكاد حل نع ايم: نيذوك رسمت فد نيب نعأ
 فنار ر بعيوب لاى ايل لمارالاة وشل ىإ الار ,وبعلان اء اف ل ل

 اوس اببنوا تاك نيإ قأرما «مب(لبلافلاسك جوز التلال

 ىزلاوو و زطعرا ةأمارل مد الجر دراسيا نإ انك زب مدل ووا

 اهلا وماني ا اوراس عاب يلا 1 ارا 9مل مو 4

 رعاصالا بصلاو ارب قو نايبلا يا قوم رردلاى الاوهام ع حاشا

 الازد( 0 ءاصخلاو بد اها ياح نوف ةداي: ىلا باعالم ل في ايلا

 ب 700 ءلاو ٌتيص غارب بماص نم تو 5

 ”؟اهصئنم عقر امو زاجملانيرط يسمو يقر لاك كل لساوب ارم تملا
 ]سلا ادم شل ورك ةرارلاكك ةناك نايبلىريشنلاو مز يامل ؛

 امر ترفاذا ماو ةياررتلا»ءارماا ار يدعو اقدطم طول ا وتلا يأ
 هدا يالف ةأرلنيطر يائس لطول اه ثيصرردلا ب ماصوبًرض

 ررصل | ئلاقعل ا وارملا وقر اصلا موك ئ اغا لود اوم لك قوبل
 كيرلا ةطترل اد ارمال ب قو تكل لضم لاى ررصل علا ند
 يافع راو ار طاب اروي ار دصل السمر د افاعع ام
 تيما عازل( وضوم وم ردصم | صاف نوبل رونا اواؤجاللاوا

 ثلا ةدوجؤملاجاكه الا نموا ككابدارااىهئاعمواسس بِ كس الا ثان
 الو لول م, بلكبى ال امريرداو او فلان مو تسيل دال بث يئلا درع
 لوبصلاو بساجيبالا نيب عك نع ابعرقعل ناك ورقعلاد عاشر عاتلا

 تل ونمومدشعلا ا عمرا تناسس ى ماكل ناو بقاع ناكل امج رو بتر



 أ نمو لولا ب اجيال ب دارلا نارا نايك دعب ال "لون اهم ع يتلا
 وو وس يوصل ظ

 اهؤضوم حلا وكر رق اذا رنا عيرتتل موو ل لص تسي ئ نلاهلأ فلا ظ
 عسل نابدع لين را را ارش عونموم روكي فخ انزع ماه ظ

 مالا نوكم فمر الان اف يلمس سام ور كلذ ىف نا منيح
 م ا هيلع وريامب عفوت و مل رص عدل ول االسم قروكرللا ةرابعلا
 50 اك ان انيك لكل لغد انآ يع ا ئلادلل عضومر قع
 الوا ىئاّسللصاع نال 4 عانلا ناب ص نالوعيلد مالح ااذر طاقسا
 ايبا سمحت لإ اهنا حوهنلا عما اهئرالا عمل وبظلاو باكإلا نإ

 ىنعم لوببلاو بابين ولكنى الا ةرابعلا ومَا لولا وم ل ولاد
 اينايلاقا 5 نائب ناو فثكربفو نيلفل اون ازين اذلا قرابعلا ىووم»

 للنبي سل دس زو يف نصملاب و ارم ن اكول نا يذلا ع رابعلا نم
 مر ان عورضاقير ابع تس اكن ا ورلوث سيف ريلو زينل اص وافطسبا

 ولا اوبولاو باجيالا نإ نيشان م ارم ناؤانعاب روش

 تؤ نع ةرابعويبلاف عرياوم لس حبل صج برع طاهترا ناطر اتصأ
 بينالوو رسل طارالا كلذ عيلونلا» باجل مبلل وجب تلا
 وكاس ل عوج ]هع ةرابع زعموا ىلا عيبل العلا كيل

 اه ابتر نيب استي دوم لعبتلاو بابل نمو افنسسم
112161015611919 
 لول الابترالا عل وبلاو باجيالا نع ةرابضو بقا ارو ملك

 لا ئالكك ل ئاضلالانعرظنلا علف طير فل نمر ابع لهل هزم سداد
 هوت قتَءاؤ او ظفار ومار عماشم ناك مالك 2 ف نس لا
 علو الضال نري ناو ءابدشسل لك يباع نا تلو
 راك اك بنر الاب ير تس/لصو را يطا طاهترذ ل هابتئالاروهعل
 2 ناره فمك هلا د كو وقعا اضفذ بسكال
 اك اج كل ازكبلبترني طابا ميل صيامنا
 عاشو ار اذ عيبناوو ى نعل للف لوقدجا اق فيحان وكنا يذسلا
 يالا اوبقياو باجل نيم علا وكس مووفلا اف بارما
 ملون ىعلاب د راكتلا مس يشاننملا لاذ صدت عب قرشسلا|



 نارا" لاف ثيم نيف تنل سم ورزلاوم اوفا ناقصا نويل
 اياز عسم وفل نو ا مانو عقل طعس طابا عم لوبقلاو بابي نوب
 داب اكل نال وفالا بابن موكل وشل اضْؤالا تنيد اراك ولاد
 وار ل ةرابع اكتب ناك قمم ال الا ةراتسايفن وقوي إس ير
 هبط طلادكو لط ةأرلا تلو كت فراك عل نم
 ير وص افلا واهغعلا مدع ناو" بريتا جو لاعلو كك ديل سب
 | االول يروتلالكر وبلا ناك ام دكر ف مد راف اس نول لمَ
 هدافي ميت[ سادسا تولد
 200 . اع افلا ( هداقعناديثااو عرابمم ةياررلا عر اًدلرلو

2000 
 رار رمال ماصو فرات اا كلاعب كف
 لا يفو نيلظوطط اههوك عل بباحشمولوبلاو باجيلالون لاقي نال دفنا
 0 بوصا لك ىديلووا وتل نط نار افو ل قرا نئيدصص نا لو
 قاس نئيفا ل يطتاب: اللات ينعوم نا لوف واوا هذانع
 لوناوا خيول زرلوم عوام مزون بقص ٍلبقنسسالع وب يا
 ١ راافكلف زك جود ةارلدا كك ميول ةاركاىل و بطئ صرلا
 توات نإ تلاقول ذل كيمو تتر نارك ل وعنا تمون
 فلوو لوبشلاو بالا ميس اونو ناولعج لول ناك 2|

 | يمس ائيالانوةرردلابعاصرب ثنا عيب نادي سالب
 نيد علا (الكئرمدقي ارسم ىزرال' يطالب ك/ ابيات
0 

 كالو هرشعلان مب ل عونا باكيللاب دارءازماو مسن طفلا عا
 نع اور مدحلوا لوم ل 4: همم(: كل
 2 .. يسمو ادعى تضل: يئن اع ان ععاباحسا

 اهتدجوو يناها غض اذكار تموز وا لذ يما م نيبوم رولا
 لسمو لسمو / ناؤيسلا يدلي نو راوتر لينال و تجود
 رانا ريضقملااىثلوب وكن قس كاف مالا لاق ل دال سسك فل قدما
 وار تزاناد لوو أر اتلاقو كور ير ل ويل ثم( الا قعلا
 /نأم ادم نأر فل كولا نك اف فيصاقباسيركد ام ىت روض وزمج لاهل



 ا مسمع

 ها

 ال ماروكو يصغملا يبو تاب لالا ةروكدلا سلا اين دبي
 كوع سون فب الر يئس مالكاوذي نعش لانو
 بنل الك رون اكن تلم يدفع اللف قعم سسك
 هنن مزازع هملايا نر داطل عر لصد يعاف يدم ثلز' ناد لن
 اب الي 0 صورلا اول ع اقول و نيل دا نيئاعل اولى ا يبا وق لون ور وصلا
 مو ني قص يصور لا طفلا مالكُو اهسؤربلو يف اهم يعماس رابحي لاف

 ا 9 أ اس ةيكواوس ادن هلا
 وا نيور ومصر وطب ركد فيلو حسم نيب هيل يك دع نومي قرارا

 20 زالاداملو ايميعماسن ياكم
 ىميدسمنوكنال لا فا نيد ةداوب مز وسل ئلسأ»

 قرع عؤتلادقعب ام الك رإهئاوغي بتال ءادالاُ تلاغلاناوملو ليرشبلا( ٠
 ثق اك لكني ارميا قفاوم ولو سد اولاد لفل ناو ىلا

 ةروكو ريد دملاو دما نيب ريل ديال الان ةكئوطألا ىد املا ل و لأ

 قاتلوا ناو رزقي زن نرجو زل فعالا ةدامسالكئ وكلف وا
 ' | ىىتلاللاءل ول ناسف ب ساند انايكيمرلا ةأر راو سلا ةدإشبانأ
 مسي ةورسابتعامدبال ل تسمو ل ودل لاذ مك دادس تب كلا
 نال ع يدع مدع اولا ركن و يلف د نياكة
 نارفو ل اى روناعرانآلاةروصب زعل يساند نور اصلت به لإ
 لمار مويا ى لارض ةركلرتعل يق
 يسئ تكرس اعز ار ولالا بارصلا
 حضن دوام ءاوأراهلصال صورو ب لوبا باوصلااذكو مالا

 مك اوت ال وأرل مل نافر فال طبنرمر غاز, نا كيل بماي ال عن يسم

 هزيشزمعفم/ لاق نادجل اولا ب ءاصوركو ناو اهيود ون سنن
 ”ةسوسمأ ناك اصاو قو فارلا ويف الر ولغسو سكو سوما
 | عقلا اجرا رولفنمل رك سلا كو امين دو نيس نواز
 رالفازيمورردلاُو 7 هنالك تسكم رع ل الاد 0 ام ادب و 0

 ءاياؤولابماصلعن اند عزت لوق ب يطيل اذ نا بجولات
 الكسوف ازد[ وا ذفد ةاب سر وكف ويحسن كنب نا
 روق عطا قاس نزعل تنم ناو يمال ىلا عرش



 سال فوندو عكا بساسن كج يرسم ةرابعا مدربا ةجود هال أرك افك ب مار نزلا كلذ قاما
 ياالؤا تنباع يافا تعزو ةأرلا "اقول ةأرلا كعك

 110100 بما
 ًنولاظفلواو هزل والادطعل ع وذل نى سئس وعون اذلق يزال عيار
 ةضاكرما عوخى ريال جوزر"نإلالوىاعر نسل ن باجر عد جب رابعا
 . | قياسا نب ذا اص ظد نإ ل عفلاب ررعا نعول وزنا نال بدي ناد
 طرعل نييواطرصاب ل غدولو ىلا نيبو منيب قزدو رق داصملا اكتب نخ
 لالرلاو يرض قاثلاو الد ن امل والان ال ىلاثلا رتل اس يؤمالا نا

 اثانوب هاهو انتر يغنم ةوسكلاو رفملا ازلاب ملوى كرا رطل وائل

 راتب رو ورا ال ةرورسول العا
 كي اك يوالا زال لور لاق اوهتساك رتل وذم ةرعا,لكت عدا
 100 ا
 0 ابزاز
 ابحسلا امديعتلا اف رقولوفرلا مدعو سلو نيو دعونا

 وزاره دعا لكك ببكي فلا كانا ى ايام نود
 ملول ليسو نيلاردن يجوز الواد يباوعد ناكراوسل وري افضد
 مذا يرو عير اهم ةرماو حك ل بانا اكناو يلا اق عى ناد

 رهام عش اما ير تا فشلدب اهبل ةدصاو ولم برقع ىعس ني
 زراوزتازئالفلا كلو ةئالفل إن لوقو ريتش ندد عال ثان نم
 : طاوإانابيمسكوج م نادال تاز تال فيت يقتل زم

 كلذ د, فادتفلا ةررسف ناك مدعدعلان فوغ ظ

 ريالغل مرباد الفل رإ اق زلال 2 ايدصار موفلا اير صاروتن'نايرع
 4 ابعذاكرلا يراني فو تسلابرعن جر اهنيك دن ىلا
 انيس نون مسا رولا لغو: ىريلر انررل ا الان اف برس
 بل نرجس رفا نش ممكنا فض لوف رس ةدعاو لكيم
 ودون با املس زمر وص نسر مولا بسك
 يورو تضر وا ةياكاء كا كورلا ؤ فن سقم باوسسلان وبك
 مور اهبربق تسون ةرصاو كو ركورعاو اهلا نسدالرب عزرا



 هوزران سدوم وررالفرردلابماصر خب ماو عا سلا وزي نيرا |
 نارام يور رسل ]قاض ىف ب حسمازقا رامز لكف بقل دأ
 ا

 ارم عبار لكمال لور نيلخر ربا مولا للسما
 (ةنيدصر كنور وروف عرار د اووف نولبكد او زماآلا وب لئلا
 تسلا وكول فيصيم ا زفر دعب بالا لس باوعو ارب باد
 : يااا ول ناكاذاعبدلل تاكا اور رمل لسا ع وا

 نان لمسك زارا وانا نوكة روس نير اطالع
 بم“ أر نانا امردقنل بس نها

 ايلين مى ايفون دل قنا ملدا يزن بسب ل ار
 كارز ا فاومدم لال ةنايص وسي وبين ون يقرأ
 /2افف برسلار انا( جولد طلسم دانس يبس ولان
 نلوم ني نسر, سمنان دف اقدم نيكل لول لائم
 00 نماطقبم] فصارت وه لم
 تيروكدلا طوال الو روث ٍرانعلا ابل تي ىؤمالا مص باس
 لو رلاوب ر جور نال: لوف اصلاو سيول اولا تركو ايوارا

 ناز لوري زبارلابهلئئلطاىئلاال ملا سائل ببدل ىلطائلاى عاش
 اهل نيفانلل مع عز ث ميار عيرالاس ةرعاد ناعوت سم

 نااكولو روف الار بل دلو سس ب ارسل و ودرس روك 'ةرابعلا نام
 لاف وتيلاقييعنلاّن اه هاون تلثوا باب ىالط نمور ة رهف ابنا
 والا اال نام كلا عناد لاول مزلابل ب ئاجار قلو ل
 اللورد لابو نكون صال لوزا قي دحلوإ لع هتلاو يغفلو
 ساكو ادصو ناكاؤا ا قروش موسكو و9 م/م وتلا لبق المو الئ ى ب" ١

 ا ةورارتبوارلا ملل الوديان كارلا اكاؤاامد
 * 7و صارو رهان مازمن وكيف ورش كور ارلا فو رعبا مدلك كلو
 كراكو زن ناد هاذا فدي خا مولا ئيلخت زويا يطل علف
 طدل اى يعتلا نار ال روني داعلا ال فلاكو قاد قع الوابل صم
 لحل انا لصوت مو طف تعا تضع يغفل دنا "كات سال عنك
 هدو ا ما صو 27, انس مل امر رم اه س ضائع اي يلا



 مناور سبل ويل نادرا بعام فراك مزيل ق يبل ص
 | يطل تمرد عاببصلا لاس ان امنت: الشمول ةيلوتين لطم
 لاو لالا لعاوو اود لو لليل وعدل سس واي
 ا ديور عع مز وخد زوكالد نإردلاو هلال ثم اب اع ورراععو سأل علا
 ةرابح بدسم اى ا فاما الو لاو رن لاوس وزميل دبش
 ..| عتلوبال وتلف نادرو دراي ورا علبطتيسم ف ناز ىلا يواعلا
 . | نايسارسا ل اىووم ف تسب اكتلائفل ناك انبأر غش اركب بن
 117 تاو ىبناو عيال ةرازال كريو نيبال
 جي ةيو الاواني ىلا فاضالاو قيس نيب قزولا مرو واشنم
 مسياووم نا ويال فانصالا تاكل د اشيا زف نعال ة دوس لل
 قنا ةرومبز عجلان تدور 04 1 توج |
 نوزواديوو در سملببو دولا سياف انمالاةروعع امك ناو مود رب

 1 جم ناكولف ار ضملاب وكل نيت سمرات الج نر تن اعتلا
 نري اسي شمل قراقع ء ران ف ب وعلان هكر ف نانا سس
 بي ةيراعلاو ةسالخلاو ال قفاوم ديوك طرود عتاد ع نينا
 انسان عزت وا عبي اعر لا نلوم الدسك إس عجل اذ
 َ معاكس ايصال ب ماسر وكول اكن لعلو رز وو ل ومال ىلا
 دا نعم وسبل زري تاو تن الطبمال ولا زمدسفلاءطوشلان مزال
 ظ للوزن ييعنلا ةروص ب يئا'مدب / سرس للبس لبو ال طولا نم
 وبار نيفل فالكاو بلاس
 اراد صل وبا ؤجال كو تيالرلؤنس لوك قيل انتمي
 واهلا باقل ورز وي عناب تا الوسيم لكلا ناللابفوم نوما ءزإ دور طالبت ورلوق نمور نسل ارب
 دفتئاويملاو أل اكو وفوم فن جر يعم لوقو ذللاو ىلولا بس |
 فوتون فان رتعلا نوكوال نيك داك راسا امك فوم
 اريل لل قلك عكر 3 ىا دارس رك درو ل ناصف انئم

 يغسل يل الطمولا يل لعمل نكت لكس نال اوقاف م عاجلا نا

 بوي ارماذلع لا سعت نا طاير ون ءفل يا رابل والا لاملاى الذ
 ا اجانب



 و راو ع بلل هللا سم د 2 بال اب روصل ادب رميا إ

 قولا قاس فروكدلا رت ا و امره الغ بسال فن انيس لأ ف
 اعت» ناو لون موب الذل بقتل اذه ار تف اقلطم
 ةوامرتلاب تاو هيدا

 نايات 4 ل وك الدعارعاو نكلا
 تلك تبسل بطب راذمر لوف كبل ب يدادشع يل يرض مو ور مدع لو
 ريت فطشم ماو يادمإلا بهاصريز نمو كامب عوز ظل وص

 لوألا معا فرد فلل 'ريضدفل ام الئخو موربماو بالا ع قروكذل اهلا ةروصلا

 مول نأ كرجلو بالا يفر قدطب نإ برغلا» بالا نام نانا رم ف
 راكالاب ى اوف قأرملاو لوف قروا ثمل ارابيسك ل وياو بالا اهئيسكي لون
 انامل | نمويلزلال نال فلان ىفو كس خيم ناد و لشلاد

 رقفل لف ةياقولاو ءادعلا ال يفاومرردلا يلام نكي عا ثيم تلبق
 4 ررزتكو لل ار قعالذ ناكأ وا لد ةبالاريب رولا صل 1

 اق بطباناكاذ اهو بالادقع نا ن اكاد ل وقل ديون مو الهلا ءارعلا

 اخاطم زالو؟ى بكل يل املا سل عاش يكول

 10 0 ناكاؤ الو فكن اى والاف هروغد ميلر كرس

 نيب كفو ضدهم هزار فكم رمد لمار« ناك تالت
 ذل كفو عال يغازل ةد نمو حشا
 يلو لصاولاواوال للا ضال درا حالنا قاطم
 ريف رمأر قبو تع وزنلمدعلا :للامرغ انج موزنلا طال ةيناَنلا ب
 0 وانا لاف عولبلا | رايضو ايو الان م يرفع فل

 5 رد تقرع الها عال ع ' را شن يظيواوفأو فسد

 ابواب نوب رومسلا مز نو فارع ازعل

 ا لس ئاافح لاق ىلا ًلصا ةياو ,رلرجويال زياقولل مرسل هدرا
 باول ص وجال ! نسي 'ئيلإب ائتلا 7 لنيل ازا و بالو /

 الواي مامج مد ضعف خول بملاب ضلاايط نار غى راريراجا بال لجل اعل
 ””اس الك ع رده 007 لان اا ا لقرون

 هوتناطعو## نول كقلعرررلا بصاص فلسنا ق يبت اذ ع

 الا الانوككن ان وبل وطلاذص بش نيرو ىذا والم نوالر



 ةهبوع اذا لو قييزلاب عباس رعاضن ناكأذااذر عوابلا نرخ الف
 هدم ع مل ىلا خوابلا
 دوو عنبال'نؤج ل خيال الار ايعتاف توأسسل نهد

 قار اق له ربع ينم ةيالولا هزمو ةيوصعل ب الإ هده بالا نال بالا ظ
 اواو ةروصلا هس ثرالا تبن فنعم ب
 اكل وو فضول ىو ةفنصيب ل ووو النا اع اهب ضورملا ب ايران م بالا
 ءزا كيم 0 ا رتل زوحكط
 اء رابع انميارردلا ب صا صامل اتسم ]صلو ورغو قلل عصابي يكد و لم اوملا نواف قرانا نافر هومر سن ةرافدكاراهتساو صيف كك

 ظ 0
 6و5 , ا

 7 انام لاول لب ليز دل نا ولو ناطر ءنطب
 مل خيو قابس ب قاعتدولب ل غيركم أوكل اب

 لاو بام يذل لاق برا ورفل منا كري اوقس ريو ارث مالك
 ٍظ ار اذافرتواقزس/عبيرددل ن اكو برعل'ى دياب ة سك تمم د الب نال
 لادا نيوبال ا عقل بيرق نال اوى نوقع ىلاولاو ماوقنم زاك
 بالاررينابكبيافو ات بس عيري اذادم تلا نائبا بالا

 اف دو م قتعنواربعذ نزل اسيا علوم مركب نا نوكيا ىذيغ الريد
 211111111111110 ةرادلا ابدعا
 وأب ولاد لاصل افلام اري لورا غابدلنودر علق نعل فلك وإنا
 دنعوعمايغؤ سافل قلاذا لانمي عى ورام دلطو اولا نمو نم
 "ار الصيت ناو زنا نيو اصلا“ ودك وب نفاسلا وع رست

 را وسن يابس نك زيا ديف انت ظ
 تنيزا تينا لاقين اى اوفد قب اعالو ى نا ونكلوكيذ سا عاسان
 بم مئاواواب ىايجت اوفر اهنا زور رلابدارلا نال د ريزبفاك اص تسل
 2, "الوب اوثراهن امور وا دارلاةزنالففلو ماعم اة علا

 ىلا ذك اوم الكل بتل وار ورده ماسر 5 وف ورنا لاح كولو
 صورو افرول ذا قا 9 انج نسرتعتال ةءافللاى يقغال لذ

 زك وكال الاكد م 19 ار ب اعل
 ”للالانباةاهن فر اقرب قرم ا كم از كمرلافل اف مالا ن وز نلكاسللو ل



 لوقت ( كلا, فو عدن لايدالا عيكس ةرابه ويلزم بيرعلا |
 كارلو يمس لمعلا تلق وواشسلا] قد ىو اطر ل اودُرُص ىف اوما

 1171 اءإسل الاو ري ردك ل ورهف بوم اهو تاؤا

 كسائرشلا اجمالى اتا وهو ركل اب قرم يسفاؤ لأ

 علوم رار باكي ردن فكر اعلا وريف تنرعو لبوأتلاب تملا لوملا
 ف.يزابوو اعدل قفلا نحب ضو ف(بيسكلالأف راج لو يذل
 10 يي زداتكاجلاىلاءلم اهب رلوفلرنلا 00 قول رلعلا
 دو دنع رب ىثعلاب ةرافللا نات فعتو يتبل وم قوس مالكا
 بلو ديال وار مالك اسردلا ب صاس نارين سو ىلإ ل هالغ عمر

 يلا كفل ىلا نود سنجل مركذ تن داء ده نسي
 دب ذب الف ريع ينل لا تطرعال لاق ث يجو س وي بل وث يعاين

 ىلا نإ اسلم ذهل اجلال ب اوصل ل ب مالئلا د م مالك ق وسيف ١
 بشل رس مو نير عانس ار راعبلب 47 اكمل رز هع بم
 لمبارك ةيرعلاف سو تيعلا فزس م وافراعلا فرس نال
 وني ةرابعا مم ابيب تا ل م اوعبسو ريل
 دائبمو ىررام ار ررلا بماضوريغو بشل نو فرس 7 ال ماكل

 كيل رففاهنسإ طال أرلات وزنا ذات ن ميال بحاس وروي زععلا
 نكي يتتبال ول الد تدب سود ةوافللا تالا هي قربنا
 كر تفوال اتوا يلل نوكرلولا بس نال يفاكبا نبتت
 رم زكا نودع وم بوو اذ مزن
 فيز عاف ةففنلا امور فبال ىلا وطي تسال ل
 اقر فطار اعللو رزئالثم نكس عملاق طلو با نمور يغفل ل جال
 ناك امرء نب ةءائينينفوآل وقلق فلا اعلا ىذا با
 0 ممل ا
 رومألاىارتمالىف يضلاو روبل نيو ل يت تماجوراؤا ودينا |
 ورا لوف ندا لش مزايين قرن تداكاذ كنب نكي د لل |

 ةلمطةساولو الف ًالاوزاجر هاو معين اكن اف وقب عتلاول بش اهلازاجا
 قد بابل يلعن و ايتمنسي دعب ارمالك اىكن لازم نم اهو طفلا
 كيرف تور لاذ اب أردد تلا كلذ عقر ىا ل هاش لاى



 || | تكوولورلو نس تستو ءرؤعش هنو زم ردعو صاب فب رص ا لع
 | نا رصرلنفاولاد وبار فاس مولع د سمؤنعد عازب ال
 ا فلورا تساؤل اتناك
 رادواعز ب ىهجتز وريف نمر اك واصلالاو فيم رائع اصلا جب

 ليالي سبل كيلا عزم عاولغ: رشا واش ئا
 روع طعلوو لوالد رل اذ اذا ل قاطب قالا بدا
 ةواوالاو نوفاسمف عنو ونلو الب لدتحا فطام انما عن
 هب النواقل اؤب/ةباعام اد اقكد قع في بيز رجس
 5 رشا ]عل (اقلطمرروواخنبالا ليث نانرلول 22 ررردل بيراصاتن )
 ضنبالا نحب ةروكالا بالا عال نار و عايتلااةذل اخنبالا ففي رجس نا
 علان يرصد يشل ةولكو ل دف قابس عسسل
 زر وبطل ىرع را مر تسلا لول لاما فرق ب بل نم
 نانا يعش ةواولاولخد نك ؤيتكن م طولا ربكم أ اكو وسم أ
 "اضف ةيزال وال نويل اطضا بمد وا لاذ الول# ةوائن وجسم
 فاو نما وزر ن ادور لونك ضن ال يعلن وضل ةروعلا هزه

 ىرإلل قارس ةرماو لك نان ناديك لذ لعرب ار بجاولان
 ب امور ناديت كلمن لاقوة اوما يفر رند تي

 ار سن وكالو عوج ريتال قادس ةدعا عزك ع نين وب ناكر بسد
 بلدي فطع وزع حلب ننساه يوتا
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 واد لوالد عير كا عتنافورب اوف والا ذلك سي ضر
 ٌءارمإ "يرو

 ينو املاك يقو مل ننال ديس اجو ذا اور ا
 م لاو راو زبجاولا "وسل قام اهرريل نوب قرا كيس ثلا ١



 ووو فص: الرو قاهغاعس د وم افلانش وفر ياعمر وتبسم
0 

/ 

5 

 مك ةدساهلاةواك/نم لكل اذهان لركن عجل نال بعص وانا عنو تلاو

 تاغ وولو لل 3 زياره 2 ا اع يول وب هرلوق فل كلذومردلا

 اه رانصا اركب /و قي الاخر ولدا, ررلعو مل فو وا تجاوزت مد يلع ظ

 سمن عرب صول نهرا نوال عنى وتل ووماهفاظود عنبر لاو

 0 يا تصل
 اهررلو حروب السلو ءوا ملل ارث ةياقولا موصول 'سيلاعو للعلا
 ماو .اودس/ضااءاصو رون مساك زرماو ةروسال ليو 0

 و يضايارر/بماس اك دسافوا تاكد يحل ف اقول ءاصن ]

 يسم ,/و' اهاصوا اسلم نموُرلاصان اك ظ

 قاما سلول نامل نم تصريح عوف تسلل |
 انة رس افلا نسريعشلاب ةراخي ربنا يدع كة روتتلا سرداب صصاضأ
 جرد فصل السم ع نحو لون يدع لارا ذم مالكر بحب

 0 دو م
 ارا الزلامي ض اروع الو ار لارض نوزوبدادا مالا وما
 نك وبر ملا وروما دل مسمر وك ادع زجل تا
 ] كاع ازمدانيا ةروصلاو ذم ئشب يدع هجربالى 6 تضبقو نكد زلاسيا
 1 لا ءوؤ قابلا بم ووا لو وبمن صبت يلع ضرب الام ٌرهْنص

 راندا ئيلؤبامو نال قلزعل و زسوم د يسن موبلا عبس مديل
 لعل ئصإب يبلع عودريالاو م فص با يعاشيا قر وصلا درب شبل ولم

 يق ئعصنب يلع هرب هدو فر شعوبا عازم نهيل يبيله هنري ل



 مالى اهل عاهد نع بفك ذ اال جيب دنس و امال
 اههلولاو نلعب عد روف وسو يابن
 زير اسم ناو ل نمو داوم ادم بزب كيبل عن
 زادوا لصوبتلا مزيعو يع ليم هدنع نال اصل لاق م وفضل
 مفضي وكلا عضولا ع ندد صوب ماو تمض تهب ولع احترت
 نضنادياو )او هتان نمو عياض كداب مولا رغد

 : 1 مدع جوف نانئامز اة رج كولا ضاو تمر نال لا 4
 عاجل ب اكدت هدنطو كلا باب د قع لسا ئتيالاطك . اني نايل زعل انبرماظرمسكسعل عتناو ظوود ند جت وماك
 نيا ريالشم ذاع لول مضومر يق لتألاادم/ ةيارم ب حاس صفو ةيارملا
 يرو ةردسماودد هاف عطموم 20 اهءاقم نمور ملف
 لارض فاورلاو م ل ىلا انا ناقل ا دع تصل عراب ةرابشامب

 نازك قفلا سما: كء اهدا يبس طرا
 اك اان" يمنا
 عضوا ةراسوو فيعود تسع زم لو وامل ورة دع انب لم اسس وابن
 سوالب ناتسل نيب فاططالاذ ادع هل ال يطال |
 نلالاامبإ ناك حاج قوز همر تسغو لوف ةيارمل نمره عزم ناد
 نولبو باس نفذ مسكو ملوث ءارصللاى لام اهيرفانا ةقلالا دامب م اانا

 تلي ونال ل يارملا ارك يفل ورايا لو فل'ن يوما هرم
 0 يبس بلان ل امسسو نلقاك نيكل ةارلل لقد
 س0 نزال نم ينادبعلااناياطما يواسي"
 ,دلابهتعتس اندومي لمان اديس فلا زكو زاد
 01 ناووهلكبوار الس ؤراعما نضل: فر مو سكول ثم ةروسركا
 دش لطم باو دعا ىقوزن نإ 9# نبع لو ناويعي زن ولو ذل
 رار افوضوم بؤيلاركو ىدرو بولو ل وفل يبات شمام ببدأ

 لجل از شك لام نمنول الر شلع ب يدع وابونلاذ
 .١ |بو يملا ى ورعوا ىو لاق نإب استاذ ناد ناوي اكتنخح
 ل رولاو ام او ىورمولا بيلا ور | سم راو ن موو رمش وا طس ولا

 لع أركب دا مهب لو سيق فر نيبو تسلا نيب عيوزلا 00100

 اعلا

1 

 ظ



 رولا ممم وول دال نوبل را 77
 أ ايتن وروما عزيمه سم/وهتسو عرضت يب وأ ايما ريف امي ناد
 0اس رصف كيلا سيزون
 نكون ال بيورموب ناريس يفسد ماذا و
 مو مرابط وراق ذود اعل علا وال ل قواه
 م وهف اور وول دلال ولو عيل راش نوال
 ناسا ارصاسبر مرن بن مزخرف بكا نو سسك دس ول
 هك راو لو ررماس رداد جهلا دس فر ظعب نيكل
 11 0 اا
 سكش ندع ءانبم متلو طولا دس علو كأ م دعا ذو ل والا
 ضنا افلا ءيرلاى كر زف كلذ نضال نوب نا كل اصِنا يانا

 دروب ابذ رصاص نر يم +
 باوصلاو بانك ذب جول ذل بلا فال ون يامر اذ ض طلاب
 اراد ديلا بدات انطولافان مال لوزا شفاك عيل
 نادعينل' تم بشنلاو لوقا نعرارتعا عش اوم لوقو رافسلا|

 ساو لكنا باودعلاد عوبشسل نم تبن لوقو الا نا بسشلاو لو
 لة بووولا بسلا ىلا يا حبسا ظفا ضلع عت كيال
 بيصور اعط ولا م وفد سل علتن اوم د رجو نحت لاإه بري
 امال وولا مان يمر راع ةرابع دي سلو اير جارطو ٌييادسبلا

 راو توا لوول ظل ثمر رزلابصاسل وف ب بلا عرج رن
 لررغ# ]ودع سرصاو قا م رع و انب طول لات رفركذ نع راشال

 الا تسعي تملاوررشجلا وقو ردع موال فد نا جس ايدل اسإ لوا
 لانس وارلا نافاوبهشرد وف فالك, ايزتفلا الط صو لو ارصا تولد

 مفسر اانا يعبالو لونا ةارماروا اكس قازإ قولا
 وبرس رق تدب نوك اكوق نال يلب بالارز شنب نوككن اكون
 باريصلاو مل 004 ركإلو لامكال سال 2507 أ اف ا

 تي ءارمإ ب ماساففاؤب واكب الا ذل هاجرا  تنب نك
 د لولب وارا برومو يضعن لوول ثمل ا ص ففلوف واح اما
 تسد انني ال لاهل سومو اكلك تلا مالك ايس سرب كة أرلا



 «لا
 ةالؤسلا نب عئراز' بال'نانم" ئ دال وزار فو اهيلو نب

 قاد دنس ديا دارا

 هائج الام نم الدوام اكان وس نوبل 7
 ا فانا درو يل عيتل عارم انمار علنا 9
 ا 0 لا لب امىلا مارت الاف ااا
 ع او ىلا تن را كى لد امتلاك يضلل فلك
 1 عم اهم وتيار بسلا

 انفو انو نا ىارل فورا 'علطولاب تيم ذا عسل لوفر يدعو نواح
 يضف ير يلهساولا نإ مي تؤ نادا نجا الكل نانا بانر

 0 أوم نوه وهوا ارصاريصلر سل ينل ولت فو رمن ]ون نادي يبت

 ريو ذالغ نيوموب هدسوا 'ن لوفد و يك نولضو ور بق ولم اهب

 تاك هور واذ مكر صول نايل دلو ها يضعنا /
 واطي دا اهلف اسبس نعول اذا هنن اب يللا اناا

 كأن /ئ ءانرب ةوانو و نمر رزاطو و ايسسقلاتاسول وهزم رمزى ع

 "و باشر ام/ فدا ارو ىيبول ل اقدام زلات ىلا

 7 ىلا ىليسررم نم ىو نر زف هاو لولى زا ههسض عن ناب
 0 لاذ را امل الو تل ىلا طم ايس نيب مل و

 شل ن افران مو وتر افرع 22 نال نول را
 يلو شنلاو ملوث دلال مرام رع رم ماي اررغد اقول ناك 20

 نما ال ةرعانب تسل القل اهاءدشضاهرتسعش لان

 ةتاماؤ عال عزز اوراوىاككلا ف كرش ا'اهئالامإ فمال بر صو

 عيزاوفسلناونماناعقرارسبل نان مول لاقا مشاغب كما
 جراب اهنسومار كيرالا دوت سكئ نال هروح اذوب يصل نس نم
 0 اوك نوارلاو ةدارغ
 و هررزعل ناو 3 وا اليوت مادبرما

 ايا ا 1 جي ارش هايج نيراءواد'ىارل ارا
 اهءزغواذ اكد و يالا ل تبدلت شيص ىلتس وملك اكو مرعب

 وار اضاو ل ناقد مريضا رثعو مسك ص اطوتسل دنس باري
 رفع ونا فيرا روت عفا فصلا ابا ناكو يكفل نر افصل يلا



 تسائل تريل وقالو طول نم نمل عد باو قبو زول
 رد اراشس ايلا ى وقد ورجل ى وفد نم ناموا نيك وفد يي

 7 افك لد للسما وبك اور ئ هم زول ىوطرلا بنك زول ثلا

 تاع رو ةعوطصو اسس تاكل كاتس ! بلغنا
 كرم الإ سيسكو ءد حي م: ئاقلا كلو لانا ن الكولا ب انك لع
 رادع قفار ىلإ واو ار يس سلال ىريال
 نام امان عتب حسا انا طمانبم نفوس 'لاقدروم
 ةأرماو امداد وعضو ار لو ىوقرلاب انك سم ولالا جتسسولا
 ايا رس كن دو هدي نير لولا سو لب يدل عقلا
 وز صام دج لعلب واتم و امور رنا ةأرم الكل مر ب ناوب

 برع ولسا سو ريال جواله لبرج تاكا ا اًضياوبطو نول م
211700 
 رئسإ دلوقت نا ارم نس ةروكلاةروصصلاف ركوب ٌراوهوما لع اهلا
 لوا يملا( دوو ريغ نيل دز ار وكلا ولا دعك غذا
 يخيل كييلط بمد زيال 0 لمار كع لف راسل دب يدعم ةأو

 "اهم روس لب عجل مايقةروسال ىواما تالا عيب لان للااوب
0 
 وزنا نيبب عسر ازعل لاق نهرو يتلا لي رن راندي
 جامو ضْاتِْم ال ىلع ناو فلا بط عا لكك اذ نيله عاوز م ادن

 يسال ةأرلاو علا بكري هس رتل مانام امني رثاك او يبل
 ام ايلا ناك لن فلا ىلا الارهاب ا ركل
 ا
 نكاد ثواب ثيل ناسا فا نال بح

 ايو وعرلات كوريل ناب رزرلابستم (لكو كك د هن رشا
 1 كلذرل ينج اكاد نالوق 101 نإن اقلارما ريو

 يللا زل نايم امرا سنا ديمو لبس اوم لو ركل طرا
 اعلان اركي زعلو هب كلاس ةرابعؤ 7 فلا هئروتسا
 1م لبس ب الو دن يرسل ل اوزان فالتلا و رلوث
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 كلر نفاع بما فومو دمك علاه قكاركرو عتيد ايل نخل
 لقسم م عر تنس اعوذ عر لوف الف انك كل فر ئال فوكس
 اتش ينسون ونس وو ونا سبيس ييزنتررلا
 اي ءاسوركالوبلا زك اد ييامارمالف ل واهلا رابع قو لاب
 ا/ازاف عدل نحارجوررلا نادال وون اذ نلت قيل اننا
 انلزاوا ارا بع, رم سلا ودوأرإلا راقبلا لاجؤ امتع دب

 بابلالاى دز لجل كرسي برست ل كاس ضر ازيرا ذء رنا
 انم ها لوم الترا لما ناو لب كلذ ر بل الا ءارمرا ف سعي يلو و
 اوك يبت ا وللي ؤالخن ودون اذ مولا ةولتتاكت ايلا أ
 ملل جسعإ رز طذن لذ لو ماج اوف ستلايت وطقشمازلال الود

 رمان ذوق ياك راض ديم 8

 رص ةابظاموادلاب باوصلاابزغل يلف لفةيارر لال كرششل ]ذ
 تور نشر ماو لعل يذلا هينا كواذطمانواع ظني بلزتا

 نادعزبلد ازهر لوبعل ير ير طابق فل ءاعول رن اىالا يلا
 ١6 يالا اكل وبتلا زيا تربجا ل كلك ني تل يعل نطور اين
 نزال بإب ديدزف كمل توفرها زخا الع ناو وكل ل
 بعلوم امر[ نس امرأ مالا حورس مال ليو نول اك مالا لو
 يظر راكل نر ةفللا بسكرمالا حاز ست لق ندا عل
 | لا اسما كاش
 9 يل اذمب ناكل امساك كت ليي اب ةمال نودرمعلا ارم ضاضصا

 17 لرا ادمئتعلا ل ضل دير رلاو روفر فرجت الاكل
 اهيزفدو مولان ذا ورب بس ىلا بدلا ودعا ورم ذا'ايبلاٍءافررائاضيلا
 7 ىو ونال رنج دي هلم يقر َ
 ناد ايلا وا نيرا اضالااز را بع نود لاب

 ارامل ناك لعرب دي اف تب كن رن نضل يرن
 يفز اذا بساوصلاو زينك ازكي تصوزماذا هنالك لي ين كم يتلا

 دورا دعر لاو وق عل وراد ل نايم ولا اذ نايل رابع
 80 ريفاعي غد الامال دبعلا اره ن ويف نال يخبر ناكل



 بردو يقلر ها نال لوز فا رلوت غلاب يسكر روكا
 بيا ناراذاى ومن اك يلبس بال ىلاترلفومهدبعلا واني الو
 بس كى نافالا د لولا امد بكركرعال سيو لصالبعل رولا
 ثايب بررل ىف ناعابب ا امالوم نواب فورم ى اريذ يمس ريلاد
 رولا رموشك لكلا نايس نان ادم دل رستم مال يرسل سرا ىو
 نال لوقف لا هقول ناك ناد صو ل ىريالُو ايحسلا ادم مقفسلا عار داق

 (ر/لئشاناجول مال تبلل نما اهيسسكرزعف إل ملبن يزفشل العلا
 نابساكلا جاو الاول كلود يرسل نكلا قوية يزن نحسب
 نيبو / بقري ف طبسمو ايبا ذك كلارا

 واكرر تمن ورلاد لانس مل فرب نقع عراب بد
 ورا زري راجتلب ند الا نال وكن ذاب لا جوال نو لاربعلا ل
 تول فر ئالطلاو توبنلن م عم زئال ند اوموا مل وللا باك رزدل
 مس تلابعلا رب ناو اة باتي قود نون ةأرل'ت واسوروت الاغا
 او اسمو للاسر قارل 'ناكيرا امررم صحن ف دك إ و امرعلاو نأرلانع

 |مالكؤعرررلابماصنسوو يرو ةرولا هزه ثم ويليام انكي
 راند نيل يش نسيم اتماب كولا كوز عزا طاب لبت ال
 ل اكولر لا دوئسةذع نال توي لا لورنس سمو جر الل وفل
 كيل اوفس ناكر خيي علا للاب ديتول ىلا
 كيس ث رالان م وف ءذعال ل واعم يل شم دسس ةرابت ناك ءارئاجم افلا
 اروي وز بلا نو قنح هال مالا ناوين بسشاالا
 كولا لقو يضنومال لى ليف نيتوماف ببهاور يل ولاد
 ولبس وسفن مالا نقد اهب هيد لص ةرابعازم اخر فدى
 يفت /ل نفل ير وعل ل فنا باهل ل علو ىلا الو ايس الد مالك
 ينل ةروهعلا بسكؤم ن1 ةروكدلا ةرايعل للدماء اوس لول ل تفو
 2 //ا از ر طعبت زب ىلا يؤلف نوف نر وألا ثعبان[
 نا نمور جلو قولا اردتم الدف ناكازاام نيب قمل يني رئاو/ل بق
 ام, متجر نقلاو ابد او لبق القوس طول ضبلا فاني عت ليث

 ٠ | نيد نوزألاب تكل اق قبقراجتلاة نوم ناكل ا كلذ لد بعل اع

 ناي لل < َ 5 0 ب ف كو - س1 هدو ! 00

 افاؤا الا عرعر او ى ايف عاب ملوك رماوارام صخر ام الفري ار ناك

1-0 
 وو و

 4 مح 2 و
 ا



 يقاس أ زامل قد وول وك رولا هني علال
 ظ انوزرمول! ليت ذقن زي نفر اوفس ل يال لرلرالف اذا اول ولاعب
 لقا تضر نم ينس طغتسال يسن 5 تلمذول د طين انا ظغل ةيارمر نا
 كيوم 9فنر نفاذ ا زملو لو و لبقاموكهديقلا تما عفاطسلا
 رئاجابإ قم بلعرردلا بهاض نإ ومس و امم هتر ان الويفر
 مسيل اذ نوبي اروطلى ذل دبعللا ثار عيل نولوم ور علل وف د لول
 ةرزولملا دنس لهن ىذا زيلرلا ناد قف ثمل ام نس افوس كبف اهنا
 بلر ونمو ضبا تما تاك فلام وكنا بيجاما
 هاى ى رطل از ن ذاب عئدبع/ب وهلا لاول اذواق اكد

 و9 ِ

 نالت بالاك وق هالو سند بعل نمو ىذا ويقل ىرمشملا |
 وق ,ميقواف عونضو اقروا زكر علا ذكو بالا توق ارتو مرعب انوسبلا

 ىاووبسالب يلوا لوف عري ف زيكا الك كلوي الو عاطف ادع يومدعب
 وما ل : 0100 ادع
 ءافوس نخل ذا المدي دهر اس غابت عوز لدور
 ادلا نميري دع فال الكم دقشّءال ول ف عورعلا سنان
 نيرون رف يلب نهرب عم يام يول ناز لس نمد نا
 يارس“ ارو علو ياو ولا ةرابعازمو يعودان لاه اظفل وع إذ
 كارو كر ياورصد نصور قنعاّنال نم ازا همي دوم د دنس
 لس حادع ل و تادادنب جسر وذاك رغد الو
 يؤ لطاءالك ماء ئ الكم ئ يآ مرج ةيد غنيم لف
 وبك افوجو اقلعاورماوعد بجو ايام ملوث فاك دك خلا

 7 نيتلطمدز راو همني يا اناء وشي س و يدل
 6 لوو ةأرلاتلساؤاانم فر فيحت يون ( لول ضولال
 1 هوب اناس هش عل افلا عتالفز يخل نما تس 6
 انا( بلوف اهء ال دم تل اكأ و ةرعل اء اضم راريصل

 لوألا ةدلا تع مز فلا توقد تفز عوكتلا دعم ولا زم
 ارث ديل وق كلذ رعب ييلع ةدعالد ةرباببل كوب :ه سمت 6
 وو عطيت نب فلا عوق رمب قولا ايده

 يه. نيوتيلا سرب ال عونا دكلا ةارعاذ ا نلق ناو اوت ءامجال



 مرو تيرا طال ار ارك و بو فل ىلا م دكا بحا سمر ل يلا «ن نس
 وذل نون ينك ع يزوسم فاو لازتلاذ دينك عوزرسا
 بطوط وفرحت ووترما ودا دينى كلا نارام وفنان رذمسم
 ميس الاطلس ناهس ا لل و  ع | اعرلوطل عا
 رارصإل اأو ينزل 11 ىْء يمل وفلاش هناء وُ يلد و
 لو رطل افا رصاوا را نول والذل ضل وقبر مجول ورع

212111011101111 
 فاطر ناطر زق ةولو اإلى ام قرمالد مو
 هر لاو رلوف أطار, وكي رمل تيان نو ككل
 اها ى اذ قرر افو يبس وطن ءركذ او قروعشلاورل ل ببال
 درلو او ساكسو لرمي مالا علم قول و لوفي اب قولوا ا
 اوما ءاتيرلا بس رثاق عم هع ينل تيرس نكذب
 لركن يلوك قلب رتل ىف وكلا غلاف قدما تنضلط اذا ترا زب الع
 بالا خوالا ن ىنوحسك ف عايض ةرم ناولاف د تكل دعب لنا
 / 17 ماك يلوم خرا كن بالي !ىباو نيلوك رم

 رج ظءاضرلا ةدمو حلاو ىلا هول م و اع 'ةرم ءاسمل ا زمأوا جرلا

 ل سم لوعنمل ب سوطعوب دل لطفا نا فعلوا
 لاول او بد بإب نم لضخ يظر عشر لات اينما
 ةسلانعو .رينلاعصلاقاراوواصتن خا عيزلارصعاش عفا تو

 ارد دوصلالو ملزما تارا يف عنو سكفا تبا ٠

 ان لفلا تلوم دولنا ميرال دم بول اوان

 وعل نصل ف زغاو تعل نان مقال ببداضو رز ادفع لكلا
 "وو امو بركاا لف ن الن موب ى زم نيل نريالو ابرك
 22070 را لاق اكو نال الا يلى ريا

 اف فون ةعلو ىبنا عاما عبرت بدك زهر "عشا عير ان سر
 ال هاص + عرس دلع عشرل لع واط الاد عراب راجئس وك صل
 نوكئ رانش زم كدا ينالف عدا لذ اهيا رغم

 روفولا ل مسد منحك زي ل ثم لو ول نا لاداعي نا يباح ينير هير عجب



 اهزباد نبل تاز تور نإ مل ءانلعلاىلا ور سا فعل مو يفو ىف علا
 أ بول عقلاو تعال م لاف لزم نالت كبط نمل اك و بس
 كوابسالا ةولوموا ملول مالا ماء ال تضالاوا إلا ن اكن ا الاى

 تل عامر الاى والا لوف بال تسال وا ن نا بسلا قاطو اهإما
 ةروسلالاوفازلو بنا مروا امم ا نأ اكىا'ابش خالاو ا
 ديل ناد زورسليص م لوف لانا د نبي للا

 لف لالا ع ايتبنجا امرها وكب ىا ناييثجالا ملوف ىشر اص ة يبصلا
 يل ا قاطم يا تنصل تو لولا ىزذع يسال ابو أالا فن ن كلو
 الروس ر رولا باص رار لو يرض للا نأ فرك رو دايس د

 44 يرتعش مرل عزا إكملاذااه صوف اؤ ضنا نملعلد
 تقولو روتعلا عيت عافدطمر لول قد كلو نيل وننلا انمى نا ايو
 ورب نا روكا دل ويلف عولا عاتب معلا ئادطا ناب بح
 بسلم تال نقلا نع خابر نوكيا عطولا نسمات
 اريك و تنل م تلال كلب قرني نضر اك كال ل عت
 نون إب بسنلانيريزفا تناك ىو ا بذل نيف تن اجرلا
 تالا كتب جون ل قرا كذا من متنا بان نال
 يرو الا ةرابعاي شم دلو يصر نيب اني لعالو ل مال" نم
 ادع عانضرل م نكوتاوم عفن نفوس لعلو عشت
 ليلو عنفولا نم تنضالا نب هب وكي سوم اهلا بحاس +
 لجبال و (اكلا مان ضال رتعطص رعد لوو عاطضرلاء تسطيب لهل

 ءاييلاريوكسم نونا ليديا ره اوما مارق فاول او ادلع وخلا
 ايفان نا كاياو سمانا كيمو مو ةنبم لالي
 دنس زنلليظو وأمل ذكاء عت ذو انل' باص ظتوو يلة
 له و ايي ارو ىسانالاٍر يعن فيت سوفت ليدز

 لرقناو لاخي لافرظتلازاشناو را" ت ابنا يفّنال مال نما وبس
 ا لول لجل عب رت" يننعوم ىلا عفر ى اب طن تيك اظعلا
 و وعنا سن هد رف عملو هني
 البلا (نكالواخسوا بلاط نبذلا ناكواوس اهي وف ىف ندطم يرام

 ظل ناس

 . ل

00 



 ا رواط ىو ى' نسم (لدلا نول ل وث نيالا ع اسل لم اجور يارا
 4[ مذلا روكا تعلاو أر نبى اب نفح الوفي
 ناونورل نع ناقشح ار داصا اير ف لعاف نمو نصل ءلوعذلا ريس
 اوما ير وبولاةرعصلابربواؤ اهرب هد ةخاوا لن ب غلب ص اص ورا
 يللا عم اج الح نويت رول وه بصي ى ا مثلا طسو ىف بوي
 ال ترض مقلب تلع ناب عشار ان اراضلاش رقت ناو
 نك وسان وفد ترانا :لالملاو عرب خوال عوتناءانا
 22010010 يضل هزم ل يكب ةروضا اهل عاكشملاب تراغولو ةردعنم
 بدار ْئ كاعاشر يطا مصور قولو اهنا كم افلا نمر اذن سم
 ةراسيكا/ وب نارا نال ملوث ووضدل لع واو وا مالك اكن هك

 مب تواناو روث تور اك لا تلا ءْ ذ لكي ا ةأرماىل اند
 اكس دوز ليس واي انواع لل كك اكو اورو ىلا
 لبضلا عار ةراشم وائل لاف لانس بارو
 دمة دز عادلا مل: مالا لن لطلا ب 2

 يلعن برم نالطلا ف ثيعيف كا نيدبملاو الاه ئموتماومد قمل
 كالو لزب نآرمالطلول اهيرلوقز صوري لاو راسل هج وارلاو مالسلا
 وكواضاو مول سيال ناجل اف تحصل وأي 1 ارهاو اور

 ةرلر ضف ةوطو,طئئالط لورا لوفلو دلي ورك نسبا مزال
 مورا زان فارس ككؤالقلا نم فدل نسعي ياو ةرابت
 لا يب تنمى لك كايف اكلم ارم غاما دع 20

 االول اهل لابب يقلب عملات يناثلا ةرولاو دع رسل
 ال لود وررلبالو عبنسلانمادمم نابل طال نسوي نا ا
 رون لافوو الا ليس ئ وبس لعن ام 4 اهزو خسرنا مالك ا

 اسمو الغدا نال دنع ينال دف لاا تسع ذا
 يطب ركرالكئدطم أن لغ اواو عاف وجان ودان إب نال
 26 الكس ىلا .لواتج اناظر كرر بلعو 221201
 لحما ووزبس مل ال مل لاا عشوم ل فول وو يؤول يلا
 لول“ 0 مسك ما زوج 0 مص ملر مع الو تابت ددلا

 | لي رمار هديعابصا نافماك فكل نا كدب علان الطف فرع



 لو دريل اسال نوليعر بلا زج عيل كلم نإ للجن ارو الاو بإ ىف بس

 هيلز نمورف' باول بفن وون لااا لوف ادراك كصلا
 ْ داي لإ و كلل ذان الدالإ ءارا/ ل والا تبلوز و 4 1

 نوت نورك عو قلل تاو ىلا ئاطو لي اانا بس! ديل ا
 راسا راء اوبرلاو لاك بعاس لكن مدن كيج ئادطلا' تنال
 و نمو كل قالا عاصمو تربل نواعم لواام ير الطا ى الكا

 نايل اهيل عائل نبط نسكويد انساك دم
 السنا فيلا دا( ب ! ريف وسيع وي فد ولسا لور
 بك نافورات عيل لتنال قال وللا جوري ل نم

 ةراصلا (/ولرب باتل لفو اووهيسلار وبسعر اودع ا يستعد علا
 2 او باعال اك فوررسل روس ابوشو الا ووصل رك[ احسب و لفنلا :

 يلا ةريطلاوو اولي و لوين وسام اووسسيطد
 ايلا ربؤلاطتن لقدر ك كوت وو اقفل ار سلوواولا فب وم

 ل ضعاربل اف 20 | يلتؤال يرق مدى 0 أرلا ل

 اعاد مدعؤ/رلاز نسوييرذنلا افلا ننس ال 0 ةنئيجال و ةأرلانع
 ناوي نارلا عر للا نال قدسي ذمار عل لطم ئرص با
 | او نوى ادمن إرارادتىلاردابث لكيم شرع كك الد ار ط واللا
 صوالئ د ينتلابواورواقلائ العر يذل عميل غد طل وس ا كأم
 نول ناك انوا ين قدور وملك ل ديب قرص ف نارا نسسلوقل
 ةرتارقفلا راب ركاشسللا فيوم فلا را عندك
 نو دوءابتش نط سمالك ل لكون مناخ عقيم افون
 امنوا ذالك مقلط تا ىل فلو زعل ن يئالظلاولاط تاروت ىرعلا
 لفرز انس عل اسقف يري لو ةرومهلوهسوملا نايبلا ووصول ناي نيد

 سي وتسسمل أضفال ل اد نيب زفت ضو افهالد إدال لل
 اصح[ لاق قالطلائلاطوا .ربوضرلا راو نضع رجال باطل الخ ني
 فروا زر ئادطل ل وقب ةرعاو ئلاط ىو تور ال اقو ئادطل و لاطتس ل اقول
 و يع عمت قلاطو قلاط تس ل افزع فيا ماس مسرعا لكنا

 يو ولو وقل باري رولا ب حاضر يتناول كال وفد
 ل وو ران امورك ريت موتالف يلامس ا|مظوتبال نيش ىو



 | ياو بصنلاب ئالطلاو ناؤصور ذل ةرابعلائلاط نا نيل نينا
 ولسمو امو فب عر اورو يراد او يكف دسوق ادلى رقت

 د وكل وملا ءواعو ماع ةوع سل وذند ناكل يلوا اذن

 اعاتللط يجلد رف ى اهلا ذم: عاما [ئييك علا نيت مالا
 زلال وألا اسس عش ياام عاصم ارا نبيع ام
 ةداصلا, بؤ رس نمل نرحل نكت زل اف ل

 يطول ” 5 0 2

 لااا لي نو يصمع لاب دار بلو سما
 للا كايف تماو امى اكتم ادا ستر قلد كلذ

 نينو زاطل قف ىو دكد وف برادو ماو سكن
 رانك رغما باح داب ل فاصل ودع وع يو عسفلا ا
 ناةرايعلاورمو قط ضم لفلا :ير لل ضل لل اوائل طا
 ا يطور سعال ا ياغلا نا يطا دووم زيك طف اولا
 الإ نسسالاو فول لكو انجل والاب نطو مرت نيل لافن لاا
 :رطالكك د ياغلاغاعلا و انتبال لاما ستيل تعول فو
 الظنون عشا دل بماولا نب ويل ى طهر فو عولش
 نالرطاعلاو لالا هيلا مضر كلل نلاؤد عيدنا او عقب تحج
 لوالو وو الو لبق سو وعرب فارع ىدل و وو ال١ سفن هربا اغلا هذ
 مقوي زئاو مولا كلود يبان وكل نيياف نانوكبالف محب لارموب أذ

 الانين رس كولا نا مرنم بداولا نإ بو اسورع
 ىلاةدعاو روف فدل عقل نب ادع ندم و ن بالا تاكأذ
 / بلر مْنعاوفملا مانبي رنا ان نوي يشا عمعاولا نا نيم

 مع ب بمبي

 لذلإ لاله ع كنا زكر والا ى ىلا ةرعاولا وكن فكن عل
 الضال فر دصو روق باهي قالا تبل و بابا اسوا
 للؤمدلةي /روكدل لالا دس باول علنا بم اسمن
 و نيس ال ةرماو نم قلاظ تار وقار, واراد ى والا قروتسلاِ ىاى والا
 تلا و دصاو نقاط تارا ةين نا ةروتصلاب دارا نشا ةرصاو دبا
 نيس اسإلا رابع لايرلا باب ص اسررلع بن ىذا زرعاو نيراوا

 لوطرم ن اك يل والاث ىف [لوطدم و يار انسحاب ريس نر علا يلوا نير وصلا



1111-7 
 لل كا روف نسمع ل نتن ىف نيس قلاط تلا
 00 اكو عضل لافولر لعلك مؤوفأ ينل نإ
 رانك راوقام لقنا كسا ن يكرر نك لاذ كد يشل فل افدل
 الط علا ياورلارغا ذه نلت اكل لاو اول ئلا غر اسسلابسا#
 /ملادلا نوم الكك ينفون هلا رك دل ب اصرف اف نم

 وانا نكن يرظو عاتب نويل لوطا عزو ووو اهبل اور وع 57 7 50 5 9
 | ومو اور يش نونا عاام نمر دونا امارور لولا يي رع

 ابان اعف سابقا ن اكلي سبق ناد وق اكل فرو

 ناتي الوصف اق اذا نا الوصول أذ لأ ءانعم لو رشا امل ةرصاد

 لاقتمالا فاصل خيرا : بام س هني ثعيا
 ويب ليو فاك بحاس ايراد ئعاس نفكر مرو بريال ف طوا

 تدليك دز رقلا عي للسياسات فلا رطس م
 ليل جنابك امال
 اير ىلا ناكر لق تدل ربا ءرابعد خم او لجو ب نيدلا ب
 مل اءايعم نويل اري رتل ناك اهرلو الاء إسلام مق



 ا نمل نال فلات ب / ىلإ فو
 تول ئاطم وبلا وار .لوق ءابنسمسالان ضدعب ارم الك احل جودا افلا
 نااراوس نلوم و ادم ف وعل ربل نازل وزب نع قموبلاد
 اليلما/ض عزل نعي ودان اف ريدم مرآ نمد رة يلب تل نموا

 ىلا ةر اشم فاز اكو ب فول ةرابن يعسكر ابعلاوزص و لوثر اضن وان

 ثايب نجلا قتردبلا رسم اد ناني بس ار وكل فالف
 اع سووا بسم بجسم

 زادها ني قليب دوضدلار ا ةرافت نك نايا زنك ف كارت
 لص و وكرلا راسي ناو نيرو هالؤما هور ابعو ئير تل يبو وذ ثلا

 خيررعت وبول كان زرع راسو روك افغللموةلالدلانياككب
 | ادم امترابعو امر الاد كر ئكذ الياف اكن ا فل حل وعلا ور ىلا
211111100101010 

 طيف تحوى الزمن كر انهي ال وريف فالف لت تيد شد كيلي
 تمعنو نود انل قات القلاف شلاق نسر بتل ّنا باو
 وق ساد يطتر يالا دع لحمل معلول اطال غل ةئرلظت ثدي
 اني ياسا تب ةازكل فانيسا زو
 كك بسلا يس نمو وعملا وكن اب راكد ترسل تل قبلا
 وأ ضوبسأا ذا نا ةي اهلا ةعلارجادكلا اف كمل بلاك بسلا
 اكمال عليتما عر ءوطس نا يقر لا هك رلجال يس نوبل ديل

 قف ريس بسسس ناطر نيتضال
 و اوغل ! بكد يا مدع بئاهئاف ب ضيا علا اهيا
 شكولا اهل اوز زهاو ”دواتلا عك رفا شاز ىو تسل فن نال ئالط

 ارا ةاقولإيبجاولاو رشم تب اهكال دعلا بو اذ الطلاب رجس
 اهيلفنال لوليك يف ممالك ردع روق تب نلاءارقالا» ان عاالر روم

 را ةلعنلاو سمكا ياكل نبين فعندما انكلاذ#
 /نالوار وكلف صوينىبلاةيلبقلا لازال د نم ا ذعبت عرب
 كاؤيالا دكر وذو يلا ورك 11100111
 1س نلاط تاب 'ئكرتمر وكن لاف اكا عفاش

 "دا كاك فص دعبل لول ناورلؤ يوغن نم طيكاذع وإن القيس وت |”



 ا نازفيفايرعت ى الاعياد ةدعاو عاقب ىضتفام ارث يزل الي انللاب
 ناو وعسو فرهسلو باوتلا لل مودم رابع | ليل با
 | ثلوا ناين معن مدن أو ةفيطيبا نعام ب تلغد نا ةرعاورلوف قلرالا

 أم #0 هه 5 سو 5 .َ م 7” 7 8 يأ يل 0 - لو

 يااا ذه ام تضم زكا لأ تندطا ولاا ذاد نمر زكا
 ان ئاظنش بالو فدب تءاكأذا او قايد ادت ومدن وأ لاوكدم
 كو لوف مفي غف نادي نزرع ةدعاوّنا مت رعل نكرر
 قالب كالاقوا ةرهاد ةصاوؤلاط تلا اق ا ف ني لك ل ناو ننال
 |اسم نامل اكالو ةوطول نيل الام ةرماوو لاو رماد
 سميا, ا ةررس ره ناءل بس ملا كني | ةرصاوففل نوار وألا
 | |( بل لاف دع اال ة رماو تلال نول كلف د
 و 4ءاريف تار الا تلغد ناقل طوئلاط تا ةؤطول ايفل اقد ل
 ١ (لفق ريو ران ورآرلا تلو ناةدصاود ؤرصاد قلاط تن إلا لوب ناد
 ظ ' ا2ارس يلا سمي نافل نارا ريم و يبس فالكل

 مر ا معن دنع وريف ةرومس نائل ودول ريد ةروص ةرصاو هول
 الام نالوا مدن ناى ادمن يشل نسم ةدصاول اال
 هنا ماها علابدم مل ع رمت اكان نلاقي انف
 ىلا كه نولي نقل طفلا يؤ ةعدوم سلا
 ١ [ايفف ملون روتيط قانا الشلاقي ندقازلو ن انشا يف ن الط ظفل نفر رلا
 ظ اذالو رابع قو اكربما ةروكلا ةرزسسل ل قلاط افلا وكرم بن ماا

 ةاقتالاب ثلثا عقيشرادلا تلفون قلاطوقلاط تنام, لوفدل/ شلات :
 رو ريل وتعلو زج زوالا ناد ور يسن تطوع ود عيل ء

 نم انّه وسم عفو لل وقدم ابق أرعنءلط نمو لوف يلع يضر
 | راس راكيازاز ركز نريد طاب ارك رك نويت نزل يورك د اول ]اول حس ورد اروبا رايت
 فيعاللرماسنشلقن مان,لاوساا زب اشتس ورد فر شل لاه الل
 لاف قو ركون ا تندد ضو ان وفدلبث أم نط سول
 راوف عسانا اوه لاوس انمركك هر ايضا نعلق طاّس ارد به اول
 دع يىتلضارقلاب ودام نأ عتبان ئلاط تنا قاطو لا يضلل

 + نط ديل وم موالطل'ٌنافء لحاف ملط ن اذ عروقوم» ثلنلا عاقب |
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 هك دسمان اروى لاو ريغ هور كي تدك ف كيج اوقع للا ودطلا
 تانزتاصيلوهدل قاطعا مخ ودل اقدار ويعتبذلابعلا
 ال وقدم وأ ل' تساعواوس نك ٍئ يظل روض لولا عزل عمايري ا
 او عاهنلا نا نر: نم اصيل اارنسسكاب دارا آو رب روق ارا الواب
 عزل :دزفانسالكو تذل ولا لوم نال نا هيض مايجالاب ولا
 اهلنا راوف ديري صلال الو لشرق نسوة وسال
 7501 هول اب؟ل وضد يع اميل وطردل ندب ئدط ين قالا ناك ال
 للان لا فيدل للمسن ان ةرماو لك دل سرب قرعاو لك مس |

 ّن اى هاو لك دظ ىزقبال نالطلا ناك كرك اذ ف ءازالاب
 اناره اق نيتنفلا قر وصي ناو عيرالاو تملا روع عب اان
 نبي ناب ةياغد نسل شن او لكئلظ نال ىرابال وا
 روع عيب ابدا نكس قولو لله عير الاوت اذا ممل اكس

 نيب هوست رسما لجو ةرعاو زلط ننس ةرواو لحل كر اب؟يالط ةرعاد
 ةروصازلو اال نم ةدعاو لك سجى زي ال اًفطل ناراعو ع: كرك
 10 نصاو ل امفويمْن 59 أو وسل تسلا

 ناكر ايف لا اة دعاو كت فعط ويلوذ اف لذة مرضلا لكل
 رعاك رجم اوغل نولكيباع د آلا نا اربط اراه اكو لن
 عاف بورغلاىئدطلان مونما اىاراصتلاب ارب لوف ان تعلط نم
 وبلاب يذل ىذلازمذلا كوكو وورد د نعآلا لل زجل ا يصح
 هتقيقعال وبلا و امال نمير لاب اص نا م جوالتلا زنك
 يكدر ايعم يزلاىرطن وى ثلم نإ تب زعفب قلع ز اءامماوبد ا

 قولا قط عازم وليف فكل ناد ىف لفل تح زعفلا
 ناديي مل ب دانا لقاك ذ لون ظاك // دز نم كا كرمالك ربل
 قررعاو ا ولو ملا ءل ل ذل كفرا زو” وا يرمى عا صح

 ل درارفال ى ون ١ لاك ارذاذأى بسك ىراوقب يتب اصور ضوونل 'نم
 وهدان ضم و وهو او ا قادطلان عاراقسساحوضرل ليو لق 6 منال

 يبست لونة مع اخ زك ع رجالا و صنلاب لوفر بق تبرأ يع زرال د ارضا
 :علاهيسر1 ناوراوقو ةرعلا عا عاكتلانمداديعالي مس نطل ىا دج
 /ةرعال نال لكؤ ول وفدلامدعانلاه ىلا راس ارم لل روس د يدا قس |



 ةدعاو تناول صيت ةدع الد "ل ورلد لاث غنج بسس
 لاللدوا ناب نع مولان ذاف ةررغس هل فنا يب كيم

 كولا فاي ةرعاولا دي تلا زيد ' بيلو د نالطلا رجلان
 ةارملاى اةرصاو بد نو نهب ور بر رسم ايل نونا عك لوول
 نجل وقل ربنا الف ىلا بارعالاووجو نيب علوقر يال بارغااوع نالرلول
 ول هر اى ذل نأو عقبال عنب نادونج نو عقو ةرصاولا بشن
 لا كوة يراه لبا بارعالا دال ميك اوعل'ن المو مولا ةراهشل
 مي ل زعل رجتلاد زق افي لكك هي ماعلا

 وهل يعن ّالطلاو لوق :ر ولسان ورك الئ نم قون ومد يبا وح ا
 "رولا قسد ءاطك كل في باعالا نيلكذ مس/اظغاو مول بت
 هالك علا عايتاوم و بيقغسلانمعاؤلمس/ظفاواع نايس ( مضفالاو
 ثر هما هريتنياب تءافرآدلات لغد نال اقن إب اوف افلح
 نيل اكرتدعلاى مد وفا عبدو نلظناه ف لوف الطلاب ىو نا

 والعن وهر ترفق و يرو زكا يق ثدثلا عقلى اهف رسب
 اكياحلا عل اذص ولو مالك ى زنا تعلم عوفولا سايب يح

 كرب فاك عنريإ تنافرآرلا تلفد نلاقي لوب وكوادر
 غلام وول لوف ةدان أذا قيما نكسر عرتوريغد الا اكر و
 كدر لم: ل نير ابعلا نيب قزدالن ارو اظلاو لاكن ماصخ ا
 لوا ل مونفلب بسك والا سان ذل ةرابعلا تداكالا» نشل
 وش قن ات اكتماظذل 0 يدلنا نا دنا كنان عفن امنا برزت
 روف انآو زباب هجري نادلو ان ابل ومرلاإؤل ازيأرما يطوي .
 كييب اقوى زا اصر وفل حف يغاجو حس ضرع سلا
 'ورول ان اهيل وضرلايعلط نا قروض خر دنا جولان اوجوم انا لولرع نا
 تيفاني د فقؤنلا الاملوفرلا فيينا با
 د [لكشملالام دنا غي ةرعاقل نان رلابماص يشن زل
 طاح وزن ال نا ب اوجرض معن ئيدظل "ل سسوع نافانهل هاو ا

 | كفر روق بابل لوا [ خم ناسي ةطرو لير صف باول نم ع

 ١ لال ولا ةنونيدلا ككليابل اب ىؤلن قئارلا اق رتل ناونيير لش
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 لاوثالان عت كشم ىف اينو لفلاو لوا هرب |اوطرم ٌأرلاتراكواوسل بَ ظ

 نيل بواقي يرش وب ذكك تشل عقب رون ار ودعا ندا يعشلا|
 تالا وانو (مدعا نيف يف نإ واه عيوتشل عمال بر احب نعجن
 ضيفو عال مصداق نب واةرعليف وو كلم عب مضل

 نالابتعانمىل وعل انعاف نيالا ال يابلاو ينعم ول نإ ا
 وم ماه نييلوقلا نمر عل قهازلا وم انقر نيف ين ١
 ناب الإ اولا نال ف كود ةليئدغلا مولا وار كول افعل
 نالطجهخلا نوبل ديل ا لاط تنامووف نسور ةدصصاولا بالو

 لل طا تن راو ناو و نك نايس نمثل, أوس و جدارا
 ظل

 المعلا ”قرملا و ”لردغلا هم ونيل | انيمى دارل نإ شباب

 نيني زن'مق يسارع رسم للصلاز وا ول في ىذلا صلوا
 نس( مدع حسم راو عب نيستا سلبا نأ نا اك
  نيابلاب نيابلا وك قرص غرب ةروصلا للك بلل ظألاو لاك
 اهدار لية ناج دوري بإآ
 اكل ل رالوا مسي قف اوم اندرو ممالك اك ب ضؤلا راهو ياللا

 بو تيلملا اليكسا سل هازغ عزل كيال ىا لو
 رنا نزيل سار أر ندطو كيؤط و روأالويزلوم
 يور جئيفلال ناو وقرا لال نا .اهلواراو ثلث! اسما

 الو دعوومرلاوتى او الف اقول ةدابعد : لن ملل ذرعا قالا
 و يسع وعفا كسب يبتلع عزل تصر وتلا دبا

 مده 'مازلالا هم ردم مدعم ت اشم ناو إزاى ارردلابصاسص ظ
 لؤي فطير انا تلاقوا .اتعذرع رز بكو مانا كلام
 0ع زمال عنب انرابتحالا نال لوف شنتها لاف نإ لقول
 ياسا لاقاما بعد ةياهدكا ب عزم يوصل دول ابو ارا ودك
 لاك[ و اه اردلاصتضا توب ىرضن مر ابا نال يبد اصب عقلا

 صد درط اويكو كيلعف فلا رن عني سئس ناو ىلا
 نيابلا ومواهب برداصلصا توب ول مافن براينتغا نا نيابلا عوفو
 ةوبيبلا لق للطن اك, ون عا مامر الم ربع نمد وزلا ناهي ضرلا ذا

 3ه
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 ايزيتم انقر وسر ناي قط ونا نال أ
 0! 'ل قبلك مالاو انياب اصاد ىزيداوس قيرلا+ قبوله تياؤاذ' اوال
 | ىو نسلق افنبإ تءازافولذلا ةلونيبلا ف اليرلو جيد باس” بكا لوا
 '..|ةءابعزلافرايتحالان ادكيئليفو هش ع نيمو ىلا ع ولت .نونيبلان] باصارقف
 كل لف كل رجب ريما تدصح: ذا ةوفصلا »صحو ةوفصلا نع
 اد جلو وندعبا رمق أرلئدطنالو لوف الا بماص كاع
 ميلانو فا هؤر تبتوزند انهض نوط تشم /كؤلاط تالف
 اذفل مورا اسوم رازسعا برق ياختل نمدركو عيبا يرق ولطف
 ...| قرا ةرايع مقو اكودوجو امومعد/لوفو اع مس ثمر الد ازا امردم
 كذبت وك نمو ىلا اع كريتر ب] زيتا وسيلف سدر و
 ضاره هنااا اور خنلاوورمجاو ننال ن حبلا
 ايو طل ملاذا انلاو تنم ىف يؤكل لف لالا
 قس زعل قفار وق را كك لسولاواولإ لاو ارلوازعلو تدان
 ازا راراطخ هد ةعرتس يس هنا وز اظل اي

 | سك زو تب تمام (ن اف اكرر ط نورس ف فلان لك
 دز ءاينزطبع لاف فيتياددبلابحاص لك رماد اكامايجا ف لنجم
 ةوئرل يفلان افريل نث [ سلو نرسل الكيالي ال ايفل

 وا ةرك دل سأو ريوس وبي رواد ءزوفب طك

 ناو وسلاكوالو نطلب إال مرطب سل وكل ارسلل ان
 لول سم ناك اال لانمدفعلا هبال ا افا عاعال
 1 وسان لب طم اذه رنا نطلق لوم
 يرتكب هاسرعف سمانا مرو بجاولان كم وفلا بك
 م لزهر ك0 شهم م نا لون بيرل سك اري يدفن
 لعبتها كل دماج داهيفوم فار وكدلا فالكل نة لاذ
 تريكة رابع رجسقت مداخل( ين نيرو لينا
 "كو رازفالابجانفللاا ]سخن ممالك نم ل(رطه والا رلو نال مل
 اتوا باورزل سوبارو الا نال

 ورد جس
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 هناك ةيعالال عفى بينلاناو تلم عيل دلك فب بيدا |
 (ناكلاضفواؤالومور بغل بيحب اوس رْلا لسا غالؤمو لاا ماج ١

 الولاة ذلةرعاولاى مو ىو ال ناكل ىلا ث راس كا ؤطلات زخات لن |
 أهل يال ماو افالا علا بيلا دارا فلق مو اغلصال قعوف هلا ذا

 اواسسأ ثم ىر ايضا يول وف بيع زمر فؤفولا دولنا ليكي اوج أ |
 نع طنا نيل ان ريظوم» لا الاموي كاع ارفالة فص وكلنا

 هدهد يزماعسايد طلاب كركر الاس |
 لكل قولو ورجع ىذلاوبئ الظل يف رايشال واير ارا للرد لون |
 كرو امو يعل صعب وكب ب ئككاازري ماب لب موالي تر ايت ابارجأ
 ألا اللوق مديح ال صوص قاب كلا راس نس للا و ماكر يدا داع لأ

 تعا نادابرنائيلال ءرعال د بإب مرت وسمو اع ومما لكن يرسل
 ننال وا ايبهر تغنذو م نياهلإ ابرماول ناري يلو لا

 أربأل "قت طسعتو ا نور جورلا معان عت ريلإم مالا ب اوه راو ضن ظ

 : رثولك رو (ريزوكاو انرر/يوفنا ىاضو ارث نما ماطر يلو او ماو

 هالك كن اهلاامب عمن ينل بانك نمرافودد فرات شن تبازكلا نأ
 باور موق نيف بسك رام عقول هنن

 نكن ادي فارغا ضاره ابصاص لردك ع وواولإ مان بتر اظل
 قزمالا يامر يرو ماع ناك اويل ماب السك دصةياورل جنم
 تاو ا ماو لع ير مايل عوف د ابي عقلا ب ا عيربج شريد
 نيل” دافوب كاسه يونشل نرسل وا كب كراون باع
 ضل رفا تلفن اعابدعبلل طاع اهنوكوكوس ناو كب اد رغا دع
 ةردلماووو ف وذكر د صم سم نررم ةدصاولاةدصأو عن تولط ملال نيل
 ةروكل فصلا دار وسلا روك ةفتسلا نوي وق عارم لكك ادعأ

 ابل اهيدال موق :رعدرلازاوج عم امدي حلابرعا نوكك يمال ا عومي يش | |
 ل كاطع كيان نم يكن دوب اووبَزلا ةرابعاذسرايمال نوال

 الامرغو يو ىئاطرب رسم ارتد مر ايتضاى ا ويلارما اب وريو لون يشم ٠

 ولو ةلاجمال نارياغتيف بنوع ويلا وراوف نموا نوي وطككاذمف
 نارغىو'ن كرف بما مثنزلكاو ةيارملااكموبلا كلوب لطب ابلاغ

 تال رت يك ومار هال[ سم وعملا: ءي صلع شم و ور ْ



 | طور ىريال نبال ناظم تاطفوم علا لكى ويمد يضم اذه إال
 7 000 ف ؤلطابل لطف غرم وعلا ةرايغ وشل! تما
 ١ [كمورنالطلا نيعباب لسا يسمع ونفت انمى اصلي
 0 انائرشؤا 20000 2 اطر

 1 ا افلا تراس لت نس نايك بينزل عسم وذيل را ا |
 | للؤلا مسك يسد قو اولاو ولا ءأرلأ ل تراس تير لاك ل قفاوافسولا
 بك ةدماو افلم بوو جذل انلةدماو دسغؤتل وفور »7
 ئ 87 لا ركلة مدقتلا دس ئعووسرل نال وثق بزل ظفاىفاكأ
 ٍْ 4 8 انو ملال لفن أل جول َ اهلى اص لافاذلا 2
 | زم ضن اهوار لوو رشة رعاولا عيا ثلا عاين نام

 1 قلب لإ مار اىاصأس ل 2 أ فيوم لو زم راف لس ولس ةرهر بق

 ظ ّ هاو طن مدنطو ريع يد نمش وبال نتف رصار ليسن
 .|متيش طءانبى ادرى ليث ما داروع اب نيو ع دس احل أ
 100 ا
 يكل يشكو بالذ اذال اك نيوتن
 و انباوروف 0 اراوا فاس ولئن ال سر ولو صد ريع رم اولا

 وم دانيال نوقع ب تن اكد لوفمو بغل لان هنابعادر بالا قاعل

 ا للى اينجل لد انيادغ انمى ايو ءابملاب الفنى دحر لاعث'

 هد 270 و زر ان عراتساوإ قرع مروا ىامالا يعم

 شلون ىراعزسرءاطلا ناك نايل تدار لد دالك
 مول هالي انس علا نول الطلة( يملا لو يع
 ممالك ريل وللا ةرابعو ميعب يارس ظفلوب افلا ارم زا تس
 ل[ وقاعد ونمت فز أراك
 0 تاكا يؤتي المنان كيل »بل
 نوط دش ور يعول نك تا
 مواثرمواع ىقىلزلالاق اىوومو نع ئب مشوا رل ولو اس

 ظ هدو برس فال يلا ميفرتبال الا عاقب! هدايا نالط/ لب ١

 تررادوئادك للاكل ! السلال مدوجو رست د اعود

 و بلل نع ةراع ل ةدارالا نال يزل ل اقر وجول نع ال ثسثئاط



 رهو زل دن نا تنس ل وذاك وع اوتو ابطل ةرورف نم ربو
 ءاسملاو نب مجد ]علو يناككان نمد ةبادعلا حقو لا لس خا
 اذاتمشسق تسل ولام افلا سل يرون ف الكباوف ا ولف

 لقتال ةهؤ قونفؤن لذ فاش
 نإ ملا لل ن اكلات لس دَف تلف ول هاف وقد سد ياز ليت
 قيلهتسلا ناو اهفوم ه0 (ردوجبال ل اهنحسك اعمل باتا نان ونسي
 نسر موكالريئ باف اذان جبل فيشر
 < عل نجع ناو مار دالصالر تارا ذاكو اراب اهب
 اناكو هيلا” ف ضال ل وهلا جسم فلاب وب فكك قتيبحنلاى ا لوق قيلشسلا
 هر دع يزن ةيبنجا نظاف لوني لافروو يشل يس لكى لونان
 فائيجهنا عن يالا ئجلركو نيد عت نيعيلاو لوف ثلث وعلا
 ءلوقطاتسكرب لفلا ىلا تدضرو لول نونو يلع لض لكان دي
 اا مابقي و (”دايلبقواةرعلا ل وفدلان وكب كلو قزالذا ةدعلافا
 اا امض دوما فاس فو فال
 رارلات لجن الاف ذا اهفر ارل'ل ومد بدال وطدلا احر وث (ئككالا نايبد
 ىببرلال ف اهرلوق ل وعلان فر ثم عوإلاو تلغد تلات نلاطتناف

 امو ىرع تضل ا(ىراوظي يدا تلططلا تس ةرعلا فاك
 نبناعان سلوق مب 'ناف ئطولاو لوقو مزال دكان جونا
 لكما هو قالب يشدو بذلااق نكت وطنا فار
 راالفاعب غو خافولاو بام ن روب اكارلبقاا طوف تسيعلو ةارئبم
 ميلف موو كل ئضقُسل اهوا ةدعلاءاضقن لاه داما لوقو اغلا هو
 ديور اخ تمن يقاضي وق سس كلافاكر يدك ا مدعلا

 ا /هدزسلاع اكل أو لمايشعاى الر عل شل صر اف ءاسسم
 جسم وبول فلل اذهل طايتعالاو عمون اظو نطوو الد ووسع
 اراب رب بل ارم اط اينصن يشل ا زضأ نا ى هالاو ملوث ممر الب ودل

 تاو وزلناكو تح رفط اينصالإ طا نيتشلاعوقو ولائننا عفوالا
 انك يللا ةر ابعو هومر يفك كرب ديرقنلاّنارءاطلا نيبال ةرفاو

 اتفالوفأ ع ند دل اهّريال ما تاكو ايف ةدعاو ذلطول
 طرسشملا ءوقو رعب ىا ل اتوب ناداراو رونا ةدالو يراد



 شمل فاطم نوكن كلذ ى فسم الا ير ابك ةوالو نونا زرار لوا
 طم وقول انعفاولا ب ناتنثلاورلاق ادلع نيكل بت وفاولا ىت اهي دصاو
 ,لوهد ةروصلاه دى نار نو انيس يفارق ريق نانلادجو وا لو

 الفا ذل سفن الو يصر صخاعب ئنعنم ع زحل تبع نال كلذ
 دالا ةرصاولا عي اسك قلاظ وت لوس ورم صاول نم زال

 مير ل ا

 ل سو لك وكنا بهل اق تح وكيلش ب: انى دكت يلب ب نينار
 لاوس ب اوجوم 2قيلحتلال ار ي/ا كلان اك وف يالا ازكبكملا
 تند كلا وة النا ينج ضل نيمدلل كن اكل ون اود رغم
 ا/بومنسكو وبول باى ءاؤيريصمل لو زنا كرب ب هاف ىتيلعتلا
 ليلا عل اك« ين اك داق نع ةرابم ياام ”يدسكن ال كك
 وايل يل اح ب يضم لال ا رار صور نع يق ب كلك ن اكاذ اف
 0 اوُرل !كللا مكن كناورم اور تانك ل صالاّن ال لا رع

 اوكا قيعتلا نور كلر جون لاذ املا ل اقو نايبلا ياغي
 | ١ 271و2ادوضو راع مارشالا نع عطا عد يرتد اف نيد يمي لف دوبضولا بلا
 1 رووا ني نوملااقبلاعراكا لاذ نيبامف لاك ملل نع لور لس مل
 تالا سومان اإل ورب لاعالد نيل نعت لعرب قالا اول
 ظ تمن و باف يزل قالي ؤلع ذا كلل مافن مؤسسي لو
 ل لل لبعإ نيربلاو عامجالب ئدطت مافيش دوو اهتز غادرع
 هوايا رول ٍءاستحلاو كه زيلا لوك افاد بالاك اك
 ةلنوم تاك او نبمالا لا عيار مشا ناد نيل اهب نيالا ء ابنى ارت
 يلا ةياغ ف ذك ىتطلا تعنى اسعلا» الفلان باخ نال قيحتل وأد
 م داعسا قبرا زمذيسالف ضل ا مذ نييبل اك اتدلاوعد ار
 ل قار ومضت سر وصلى رصإضتكام دي نر وفلاش دشلا عوف دعب
 971 ورلايلكرع ىا جاه اق اك قالطلا عوقو ميلاني ناريلخيباولا
 كارا ثيدلاب اعجاب ى'نالطلا اعجام فلل ىاير تل د لو

 1 ا هميم دووم ]
 الرب ءاونول زلال دل صكيئلاوب و ةويس اسم و وصول اعجارسيعي

 + ...[ماناب ةوطساوانضوعول وذ ور سمكل ع نطعر ويوم وتلا ردك راك ىلا



 روم او مسمب قزطالاب اهلا ةر مسجد عطرا اوما اذا ملوث مل
 دارا لين بسر زيال ترمس بكب ئالر ولا بجو ملون يالا ين اذ
 2 اهبل محل قب ال ووصول اورد اك ل 2 دك بوجو مدع عا

 ذاق بيو دياب مازاد رغد عاملا ذل اظل ووك
 "الابل طبلا) بمول اب تولاد ماو عنا ممدص/ن عيإل هولا

 دل دتسلطبملا هاب ابيل ايش ةيذك ان تول اوزيل
 ىف الا ة/لاطبالاى دياي ب ميش اهاتسولاد والا راو مو باجبلا 90

 2! لوكتل ذغان قلاطتنا تلى اوشا قولا تناولوا
 مما جن اذا لون املالاو ع السالب صاصوّرزو لم بقت |

 دخون ارا ولطف الك ليفزوقي وانس ءاراوسب اوال
 ارسل 202 وج اب وكي والو لوخ 0 قالا

 لو عم م طرمنسل لاس نم ف وطعم ون ون دس ألك
 مرتو خل امس اموم افوطتخمو اهسام نا راهنال قمر امرظ ا يفارطل افلا
 // كر داكراضعر صففا وطول الا ثا ناو اكل فير
 سك نواب عن 0
 رعب عوفر ل يضلاو ب فر ويطل ورلعاودرأديب وفرن ولطعكاو مولعلا
 تيل عراه اضم ةمان نع: يار كل زر افلا قال بس! اذال ا
 ليال هركذ دعم اتولابصاص هدفا يلا كو لل طل اذوب 35

 ريقبأن اد ءاوكلا ىداتول كت يبلا يلو وبال ىذلاومرافلا نا نم

 نا 1 ان وللا كْسمو تيب 7 امد ذل ناك مهاد

 سوف وكنا 524 هيلع انوع ك لأ عينت عال بالا
 ل” بصاس لكل نواءلوفلاا نديم ولا ابرعا ل يرئراسر ا لل
 هر اع انب/موركذ انا م 3 و ناو لوبا 0 ام وربع قرابعو

 تدل نالوا, اشساو عوضلاو رقما 6 فيش اولا ب نك
 فررنالد ةراغينولكع يقدم للنيل ناد وجاك نسم
 بلو زوري يخول لوقو هلا نهانا (وحفطسس مضر ى
 بس أذرخب كيو ل وفد ذناف ن ابا نب سبيلا بس ذ زا ماريو
 ار وناهابؤدط' ناكداومو اقلط نمش رف ىلا نو لقشر
 دو كس( كلو انتنم لارض ن كا وسد علو القل كر اوسو



 ري يئس مل طبادبتا عونا ول اهلا اذلاعبت وهون ا
 ير ا ايون ماظل كن سمالكن ا كلت برب الث بابل ياهلا
 رفا طبرلهظف ولان افك زر قرا ومد دل الرو بيض وقل نا باوصلا
 ناو نيابلاىف اما اهنعررعلمئرل ةدعلا دفنا نر ىلا خس ورك لع
 ال تلا اف هزي تدوزلاءاطبل ةدعلاى ىو تباذ اقلط ثلا
 ب لاز نوهتلاومو سلال بابا ابتلاع ذاوم اري اذصظو نون يف
 مولا وابل لول طبر بم اول اف ىجرلا نمارمد ةرعل ىىت تاما زاب اهلي

 للبلاط نم عمدا ناو ونسبت كا ناذ قيل كسر ام
 فاذا يدى كم ةذلقوب لازم وتلاوماو بسس المل تفرع
 اهتحولعلاءرىب (يدط افا رافراصاذا كوم امر يالا رنا اصح بي |

 كرازون اء تتبدع )/ نردلا ى دوك ناك إب هرب نم تن كورلا
 أ . زكا ب حرم يك حر غلط تلق نإ عل ا هت ى قشر تبلاط
 نام لو نفدط رمل هجوزرل تملا ب ابل اننا ئتجساهفل اد
 اش ازكو لول زوروا د ةيامذلابهاص كرون اموال
 واطلب ركب صاص (هعنطو ردو ةياقولا بعاس نيو دعازمب عتاب
 ولا نال ثردال اذ ل زطدعارلا عمت اهرلعد ليل عتابا
 يال نلفال سندا تهد اط أي اين وذ ذا كو اراف كك ف ينسج نم

 يلا اَرنكاو 201101111011011 1

 ناكأذا اميل اسمه نابي دار !كيز/ زراف الا و ليال ناو و
 نواون لاب لملم نان اف اليم ةرعلا م و ءاليالا نم
 تاز رؤف نجار ةرلاف نيله ارك نا عن نمو عمل دعوي
 لبحتو يقمن ادلب تسر نال زف ثلث ادعت ةرعلا يرد

 تدل مشن ال زكى ا اانا ف فلل درا ف طع نيم
 أ ةابع باف نم همام ةغيص يت غد نا ككل امرعاب نأ

 | اص نلاوولوف ياهلا باص ريدع بن ا ل باس امرعاب صو نأ انك
 | قارلا ئه ٍءامرل ناك تراه ةرولاواضقنا ناهز ى ا جول ل عرفى ا ف
 ذا ينس اق موقلا ملك ربا هضاب الا ونبق لق علا ع غ لت
 رع صويمل دم ارب امو ضرم اب تدوم اضن يرازفلا نيم ن افرام يبا
 11 ..| طماعطلاناكو رويت ذبل رع اهو جبل ذو تول



 قام انمراربال و اهييم لامر شل اكو لو يمر اوف نمر اضخالاو ارب ثم
 (ايتلظ اواو ةيارمإلا قرابمو يف احلابحاص عفو طياذم عضم غلاها ار رق
 كريب 2 1 7 الوا اف يس بسي ربع سوو نا 7 2 ضل د

 ىلا غارما وبسط مه اطفلاووارطلا ضو مضلل طخ وتو لعل مجلا والا ظ

 وداني ولا ىف تدو نمدوختابعا نارا نعتز
 دامو ةوتلاو, دس ذو لي نة راظالابزع لون
 عوام ازال ن دفنا ولا ةراينو باودر طولا سدو نمسا نم

 با ارتطط نو عوتزتلا تو ىلا نس في ثمييازركق الطلاب تان
 لو وعلاف لاح سوف لسا ابالاب عربب ال لاقووا 2 عزي ال ملول عزل
 ةابيؤاوك جرى للا تعالوا عتفمس تراوح ايكو نزال نارك
 اذكاطنب نا سيخسا ل تدولانموقبول صرامة الاهبإن اييسسلا نان يللا
 ولاا ةزمعلانمزنال ة تعلاول ورلؤ ب سانا د الا اذ رج نموبنجا
 دوو ا لوف ل رسل زيا ضيكااللوقب ام دنا بحور طقسا
 رك زيكا زبن يلب اك ن ودامد يتلو لامس دف ار زثومد ةراص
 نشكو ادعاصن ا عورتا مول نموا ةدلا لقال لو كيرلا

 هزموو لق ىفاكلاىفا ماد اينأ بتم يجو يلا تعمر زن ىلا لاق
 زك ةرابشو :هجر لدغ قولا رابح اكاد يالا رابع ب وسمت ةرابعلا
 تاور نارى دل الوقار اظلاناكي لفال ترلو ٌةأرعارل عبرت عيار
 باري ن كما قولاوقيرصي ل ولا ودل راج اوف ل ديفا
 ة/كلقال'نيلفالاب وار( نيلفالا مفاد ف طفول واط االف لو اال
 ان را نعبر نسل قال عض دعول ة/ثف د اليال وار اورمالا فيل قالا#
 الف لف طصول مال ىف ايا الد هر” ا ير كيت الانا و أرشم

 قو يفالا نمر الك امدوررس فضلا وارسو رس كيال رينا والْسلاَ نإ

 نيعىانيبرفاب تنبإ لوث فوم اوم تاو عيمؤملا ذرب الضالا ىل
 رم والا ةفدطلا غسق لطب نإ ثن للاو مزارع ن نر ت نتف



 تيب نال ع ورنلا تدون م رم نخل وا عبر اهي /ذرل اوف لسامل

 ملا ئالقلا,راجالد مهلا ! ىناجئالاظراص اهءانتمابد عا اح

 نيقلطوا "فلط ىنتربابااذاالا نبهان هالو اروح وثم مرعل ورا جوز

 ءأيالان ال 0 رش ا
 راك دن على يورو ذي ات ضم اذهل ءلطالغلبف رقعن
 و كي الادتاو لاقى ايبا ميد جالون ىذا
 ًءارباا ةرابعو يل 51 7 والا رسلدعل بريا لاو لاذ 2

 اا جكلاؤ اع قدر يسر ردا بهاصر مف كاد "ف اوم اننا مريض

 الاروع نرخم مولر ار ونال ل بنان كرواظلا نان مب ورث نم
 مدرك ميله كف طعنا لال يرسل ل ودم
 ىلع بكل ”ءاع نا ىعرابتعالا مف اسمل وعلا كرمال يسم اهب
 يعم اعل اكد او قوس عبر ال تاكو و ملوش ير نيريلازففارب ٍ

 نال وتضم اإل نوبكناوب باع لمس وكووارع]سعلو اهرنيعب قل
 راك دسم نيو نوكلاو مالكئ اسس نردد الطول ناد
 ومقال هيي ضنا ناف فلذ ف طاب ملفوف تن لاننا
 عدلا بإ هازل ىفع خوسمالادا ماك أما اند ةرابعلا نونا
 الث/نالطل نعل ال وفر يمل ال ولكل رب اصر ورع نود كلوت

 12قسم هايتي لل ةياردما وإاففل يدل دج نعام يب
 لوب اج نمو لول ل ايو قسألاذائ جامعا دبعلافرفو لون ىذا
 اهزموم ل اوولو نحس روزمل ىري ال ندم ا ذر: نعم سرد انيس يدب
 ناوي وع عزت واول عا تريح كر عفا نيبلول
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 د ب اك بتول لمالك اسوي يب اك هس قروض السلا
 بيور ارفف ارآسعلو ةرعاو ةروص رجب وليف لوبقلاو باجيلا زن
 داعب ام/لقواد تمالك كاع َونم عراف اهي فاكل

 ثم عيب 7 اما ناكن ادة ينال لاقد ثنا نالطلا عت تيرتش

 هلك ةروص تكلا ن م نيئأر افرك م :لكئابو ةرصاو سم بوكو

 بولا عمري رردلا قرود يسيل الدو مون طف ارت اذ

 ؤ



 نيل حن اوراركتلا رو يف عوقولا هالمم اكلك لو زعم ن اف كلو أ

 سلا نو تدلل هش رو نيسضملارباختب مقوي نانا رفا لرد
 نان صرع ررركرلر ونا نع نيف ملم ناري دب نيع
 بمر زبال رد فلا دلل عل ضو أل لونين ب اوفو الا لسا وعلم
 انوسد ابلاغ عائش ل ف كيسا أر مروصل وزي ا

 3 لاا لاس بضاولن اكو اظن فينو اعنا

 ماك ةروص الزص ناوتلرمالك اسناريضتن عرار ولن يف ظ
 انما لاف تل نا وفلاح 12 0 ا رق سس ةروضو الا او

 طلعو تدب هده ستصل ةطان امين زال كلر
 ورك اامردركل وف نابحاص او هلكرمالو ناطور نم وكول
 ديكو ال تمر هاذ قير كاع ةارائق

 لوو سلو تدتنو جرد فل اع لثاعبو مناور سو فذ
 دلو اهلل عقد ناب نبا بارصلان باك نادك ضال "0

 ا ا مارارلال ا, تس لاو لولا وجو

 ا ل” مدل المور فل اندلاب قئاوملا و لفلان اكل
 + هم لنهر طونسالو عزت

 20م عم 0 بيز دونرلا لح ىلا
 7 2100 ارضلا نك بوش تو اهدطجنمووفرلا

 2 ' نانالف موتر ابعسصلا الاوان ا 27
 رائدا و ورام سسك مور اال رمال معلورغ

 ا/طلرايكارور عمر اصلا صرح ال الرول » نيعإ دع ماذا ناب
 عسر ربك 0 10 سو مل ور

 درا قلل لاقى الوعر بص أر تبسر ولا عوجرلاو هلوق عيل شلل ادم
 ل ووو الا ةرايمب لنا عفريت اذ

 70مل ملو ا وأو نللا لافتشسوب مود ارب عي كرير عشه عمنا
 رك لالاو تدنن ماض وكنا ىو زب مار ندا لاو رص سورا
 نر اوى صو زراقللا ا الامر عفن رالي 2 نحو / 7” ابنا

 افق ل نفعل( ثيل برر ارب بسك مصور

 سوو, كارل اولا عزم خي ككل نبارك فك ب اهطرزيلا



 ظ ارق رز ساو نهر نضرغتسا قارون
 ْ و والان اامع قاطعا رضوي لو أت يلاسبك دك

 ير روق هور كار وع ف لعع عوفر مالو 21100
 وماكو ننادلو نب عسي الر اكن اكول صر لؤقرواونلا ياورومد ناك فلام
 'أ لوت نسوا لع نوني اورلا نيب قط 6 ةيادملاىف ذكر ال سرفال
 ناوالايسئارععى ع لور مالا هزسلاف قل اور, قو قابلا بصاس
 2000-5 اه سا عم لول

 ل

 هوم نبلاو لاكثر ةلطخسس سس ذك
 نزال شلون سلف نيا ناو لوف رك مدل ب حاس كرف

 نب فالهكيبب ءانتنال كرب ملط او موعد ل ف اصعلاب شمل |
 ميس دز دصو الروض زنرم الك نك ناد اريفهرجاسص نيبو فيصل
 ةدافكل نعول عن اكذاذتاص رس مآ لاب ماسر رود ارم
 لولو ار عسئنعل ايكون اء ى الك ارم 'به اسمر وف ب دعو يئافالا
 2 تكول يبت نس ناىلار وكلك يس ردك كا
 منسم نسر بع انعام نولي ئ انعالا هذه ننال ةرافنلان خييير لف
 فيليب زر يلعن طغاو فا قس لوف لوول نعال يالا فاز

 نم لو رف ببن اولا ناس كلا طنز ثحا ملك ن يفط عتاب تهتم
 و ابين لاقس ا ريب سنقل هلاكوع
 فنان فاو ا بسمو عبس اوف طو نادرو كى ا خوالد

 ومياه اوراق يل باك نارا زل مول
 طقسا و لئادب اهوا يس بللاب ىعمامولو رام ىو طلو ذر ميد ضر و
 زا افك لاق اوبس اوبوا لوى و ناحل كاب ماصرعن أر
 نارك بنوبات وناو_م وعل فرم اا مذلب وساع ا ةتافر عل نع
 ا 7 باص نارماظلادو ما عإنتلاع يطق نال اعنالا

 مصورتسو يادعإلا ونوم ضف نيتسا نا
 الفاو نوما ناشوم كلل فالكل ايبب هانتعا وكل ل ويلا
 ميئاصالا ,رذغومو مليان اروكلا بل كر ورك
 اليو لرلاراق مبيد ب ماولا الف طولا نا دوف جرير وم هيف الاخ ا



 تيا زا قولنا فوونعلان وكن اد ليول دو وصل رصين سلا نال
 تور ول رفالاب قب نا بو ورزخس اي قسورقتل
 ل (دطالإنلكلاراوج نال ماهسل اباوع ئانلانمووسئانعالا الا انكر يك كد اطلاو ل ولذا" ةناد روق نالوتس
 رجس يم ال اينما, يضاف ئاسعال نمزج (يعل نحر

 ةرانكوم ماىلالاوا معطل فب سا نارتو عيل نصور وليئاذكا
 مهنا ة روع رفراقو فاك اكد ذل ديس ازد نير اظاظاو اهلا ٠

 سابا طا ةرافك لوو ناعرسر لوب لا ةروصر دروفد عل
 1 زارا م ءد الاد انيالالففلب عرطامو ملوك وص |ركلزفو نادل والا

 لوف اهلى بش رعلاو والاد نك لك وفله قرصو ةوكر لاك يكرسل
 ظ 0 ذا نيس ننس انواودشسم اوبك وهل روصو
 اوماعلارب نم, بيتا نيي نبال دابا نر وعل منسم مولا
 قوموا ”يرقو وار ن م ايم ام عر طفلا فرص علاق ملوث ماظن
 يوسف ايك طقسا ناوي :قيشو ورب اك لوب يسون م عبو بيير وا

 مأرزاديق فت فكل ابسن مو دافني( يدم مر غل نس ديسوب
 ندلا جابت دم نون ار صوض لينين اكا ذا يطلا
 نافايانب/لاقولث رب عي مصر يأكا ءرصيئوض وطئ ولف نم
 كتم مكن يل زعم نت سسسا/ن اكل ينك ىف اكرام عايض

 ىفلافريككا داع ريف رزقيزصا دن دلو هما وضعا,
 سمئطزاب لوألا ماعلا بدع ر يوتوب اك اريل الد افعل
 كم دا ابوك هل يضنودو
 زب نموا لوقو ايده وغلا ط ور ابدعالا نا وريدي وشتم ا ألا
 الل ادعازم عر نمر ذكو وق عاملا عرس صبا انك اص عير نتلاارلاا
 اواي صوار ابان مضل رولا حليب لوثر حامد عصير نيل نم
 تن لوقو يلزلا الس نزل بماولان شد هوف نال طر رلاّنال
 و ادا اوبف لول رطصا رد موصل لوارعالان دوم ام ءاو'ن اوي مرنم
 أر فازوا قلو نإ نع وجنالو سف صو صل واع الادعا
 تبر رعب ادعالاب دارك نارماظلاو ب نال“ بصاسص ّنرابع نيون و

 ٍ (/عابمصملا مب صا ل

/ 
/ 

 الى لحت فرص ايا مدا ا نعال وتر



 0 ادم موا
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 0 0 رو
 ةدابعةرافألا نال حلم لس/ر سو ا "دعما هلا

 كلل فكا وزر هد اوال وفرص فعول لعن
 ودون اعدلا بس ىتناليمت اهل ريا لكك الل ما نسومالو دب
 م املي ب عاك نزاع اواو نم سا
 7 اموالث ثلا ءاننولع مزمن كيل سمن لتس فا +6

 ايد نيكي قت نراك لطالب ذولا انعم ظ
 مرار لسن ب ىعس نعللاو ولو ارالا “بو يبفرلانفودفلا

 ةفافرززلا بها وعول نسو يرن لكل ادوجاعوك/ ولسا
 مل 00 اىزلاورلدن راى ا رك ا متو ايا اوف متل مولان عا نم

 لابو درا دوج يو ط سلا رئي درس اريج ىك 0

 نال اررخسياو الم يعاب فز م
 0 زيبا اوصك وقير قف ن تلا نم وكي عارعلا 5

 ج0 يفند جنا ناعنلا نم فافرج نو / املا ةونبلان نري
 هل غران ءال' د سئ دريت يالد يؤلف نردانتلار اذ جبس

 فانك 1 انياب نالط لاول هذه يقلص باف ولع ا
 0 يدل طقس ,لوثو بعادات وجر 70

 ةوضا/ازعلا انوبوبك اللا ايكوم فقل ب صول اصب

 ل 000 داع نزلا توون يااا

 المامون قوزلا راينا لوث ف زال الباغم

 لي ينقذ هاو بن فول سمر وف تعرب 7و

 ثا بلسم وف فنى قفل ى وللا بسلا اهب ن اوربت
 مو افتش النمش ةرابعلات د ادعم ملوق تلقرردلابماص
 تاكا ءاو ننس عفم ا يصرع دن وتلا ءايلإ قطو ار رزل "خاف دوي

 القي بلع مول ينل عج رجولك راو وانسي هلا ع يسد
 لابش هول بالود قرص وهلا يف نون ال يصالصلل وصك



 فرقا رلوأ كاوا ناس ندا زل ثعلب رماد لاك ظ

 ناعتلازبة روصو ناشلاق درو دحافطع قالا ئيسولم قئاظفلا ب

 ا ويصب ار عا سد زوون
/ 

 لورا

 تناك إ

 طرب اطيرع دع عند زم كار نع وانه ينازل نا يا
 ملم جيسو |[ ول بلع ارو ب عضال ىبوراوف تنك ثان
 ار بس زب واود لها ق سل (رلادعإ نارا نا بابان

 ْن و كلاهما نلكك روب ورد كلون ناعتلا
- 
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 اهلك نادل» بولو لون ئزلا ةرابظا عتوامكا معا هوى ناس ا

 نسب كتير هذ نب اداصل نا سادسا لفار01 نا
 للزميل مر يف نيب اهلا نان كرس ريس أر لو دلو لا

 دلو ينل زكدبم و

 قاعي ام ولع ونال اقوا زعل وزب ناعفلا نإ
 انمرامزثب نال زاهدهامرجنى الف لون عنوان اكل للا رابع قومك
  ايعالنملا /رلناوفا لذ سياف سولو ل قو ضو فص بار نع
 6 1 ((لسسيدعر و عسورررل !بصاص ل وفو هانوكو واو وبا واود ابا

 اوى لزلا ملك ولا لحب فسويوباب لاس( باوج ( ناعما
 لانس زلابعتبوقسمائكع فلا قع ىف زفلا همام باننا
 فزولا هنو بزل ةرابعلٌنفاول'باوصلا م واعمل حاكم اي نال
 فول اووجول روت يطزلاو رو اكرر اذ الارهوول اكورجل بفن عقال لولا

 لاوس د ئاكو تو رطل اورجساوتعو ل نيرو صصلا ى اولا
 ازور و تبن اى والا ناك امم اهللاطأا سهاد فن ع 7

 ىلا ةيجورلات ولسا اوا فتيات فلنا ذاك لوثر يدفن خف كاز
 بمسماو ناعللاط ومسلم ع ايفرطْس نات ووعال اوت ن اعلا
 0 ال اعتلايصوم ور فذق نانا فلا خف را او دك وجد مرع
 اوقف ورن يزولاروصخ بسور ريفلد ابا ضو روق نينعل بس
 هلو ارسم وجولاورلمصوالف عاج داتل ل حسي نبق يلع دربال
 نيب ءمظو روف طسؤمل لوا ناخكر ىو ب نيرعلاو ل قولر عل ينحل اى اور

 نيلية علا سمو ١ اوف لوعطم زيي صو فوم نعم ان يش
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 ءنايصللاو اعلا نمل ىلع ككل نونعلن ماما ةنعلانا كن يعاب
 وا انيئع ردو امرعب ملوت اىوطمركد نوللو اذن صك عيطوم لو

 رايطالف سلال صلو لا نب كيري فك اكن فال لاقابصخ
 ١ دن قيما ترا للبن يعل كوه جلال وال نكن ادع
 | اصكدمو وق تيل للذين الى صاولاربواوا قرم تاههاول يحي ار اننى
 1 افا ةيسملسلاو يرسل لدم قر ردلا بعاصوركك نزين
 تو يرل' دنا رو سبب وابا بسلك جا ف دجوإو نبال ار
 رايد كرب ناد علال دارنا ئ الكمال نر فاهتمال ا وارلا ةأرلاأ
 هع ابا وا
 انرسلا ام منوف تبث بايثللا نال لوفر قلن اككدبدلا ضو ندع
 00 سل ليت
 لبو ى ذل ورا هر برج دجج ف الضال او رينو وو يعلو
 ١ 20 البس ازيا اف بصلا
 2و اكررانلا جب فالنغال ىلا راسا نب نافع ع وزلل وا فيصانمم
 . 0/0 سو نسجل ص ف التمالا /ليبأتل نا لبق ف الضالا ىلا
 | ناتو سسك جوزل امارات قو ولكنا وقيد بحاص
 نسيج لو ةؤزعلاو ماقال نمل اك نأرل ريب هن نقلوا
 وص سل العال ةدق عبادات ذم
 ميلمتولا كوب ف الشالا ةروعم ل | م| صن لادع/ ف انضالا
 زر ضملاةروعع اف نايسسلا ذر, نمتريض عزل هف سن ىالف طاقسا
 لنيك روكلا نيئادتضال نمار بالج اانا وتب وبسكف كا

 وكيت مزق نافروةرعافطعإاغدتضا ناو زوق نوى سون تسدد
 نام عفو ريغ اهاءن اوس والاكركم وف هيبتا رط نس ير اه يوصل
 وزاد كرب جرن انيانمئيبسوو رز ار يصانلاوم نأ نيرصنلا روس
 | نامل بق م نيت م اسس ووارالا ناو لاء تداولا /ظنركلا

 أ كلاب يلا قم دوا ازا صك الاقول' شيخ ذيل علا دعب
 ازا ق انترال عاج ء لدن سسبلال تناوب ارد أما لأوقردصم
 | نمر يمل اهردصا الامل نوه ال نيس نير يح نبال لو مدل عرج تل

 ْ رس ل هوزرلا ةأرلات مر انض)اذ اه ”قزنلاو وزر نافيسسلد ةأرلاىمأ

٠ 
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 رام اجعل مارب ل اكول عا 9 كر و ةرعلاب راد مرعب قتلا انشا

 وابالوماهعث ام قو را ناكر زويل لومدالق نا
 بي لريوض ةويفاو رالف ةانعلا راك تل الكب ناكر كا رزنعا
 ارباب اوووف زي ريض كيل
 زو 71 دان اًصمر له اضوااضارم يصور اانا ذات ولكنا

 لارعا ةرعل وعمل ناعي عت تسيداضي اهةأر لا تاوا قرب"
 05كم نكت نيس ة ون موف عمانمو تلف خس
 ضلال ترك 11 0 دلت وتلا ل
 وضل تروض ف الضال ةرغإل زا الت سسرف ةؤلو دمام نانعا و

 ةاطلوم زمالك ذا او روك لغ ارقام سو لا وزو /|يثول ناد اوبر

 فاافلصاةرعابف بل دلو ين مؤ لوتسسفوا ةدل حسم
 يلوم بتي ةروصاف دج ةدحلا ف اف ةراوعسلا
 فلل ول بقا وك ماوس /لوصو يبي ةرعلا بيكن الكم
 ةرعائبكالن (صالا بك مالوم صورا وا لول ما نوران ناكل ةرلومسم

 نووولولا ماظل ئوارم لس اهبل تلا ة مالا لكلا روان اع ىلع

 7 2 اهيل از رولول
 ا 17 ضالل بسلا ثور بس! ثا
 اال مغ ارثومو طسوتسو مال سارفو ا! رع 000

 ب بيع وكر سارفو د اهو لافلام افلا نفر وبسم
 0 0 اعل برع ةباعاظزمال لو مر ال ياورلولا ءا ارثويبو

 اهؤوازل 'هذهلسوامر» نر يغار / ننكر قولو مر ما

 100 نم فصلية مالا
 واشد ةقالطلا ةرومي د وت 0 ْ

 قالطلاطظذإ الاف عادل ا”مدررق لاوس نر للة تساقط نول

 4 و ٌتاربلا ةرابعئرا لكافة راو نايس

 ملا ملول" فم (زملو ئالطلاو تنل ا

 هاذا ضو ةظؤلو مم للعو بناتك اكو
 د هي ومو ملا
 فاد ودول ظرف شل تس كل كل مان ازمم نابل تيدلد



 اشر ااإ رعد راند (هرلعاو اب او ياو ص عن نبت

 3 احلا بانل نعتز مالا نراك لعل تنل د
 0 نواف كسا وكندا ترتسم ةنرلومو تعور دلع مااا ار

 من نيكل زمن كو ارك غلام اطير يل فلانا ارنا كك
 رو ةدعالولاثنولا راع بتلف فلا وسن اك أغا دوكلولا
 ! .١١ اكو ةرعلا ريب ب جو انك فيراق ل طارما تيل تفر ذا هكر يزال
 أ يا [وارا يبل ياه لاقدست نويتوا دوو وراس كل ئئاعردا
 اكاروبارلا ةربإ م اغوتو تالا ةدع تضل ماو دوسي عوكل ١
 مسارات ورضا ةره يف تثالاع وو , ويعلو تنولا تلاد

 نم دك ريفل ايم تلطو نال نورت ليز طوال ةرغ
 7 : و قالوا دعاوي ةروكتل اوصل ف طعضوا وسو رغج نم 1

 1/6 تلو اكفرزؤت عمو نكد اوك الا ةروطللو يغتر
 تراورو رض تاكرعاو متالطصا ل لوضلاد ندا نان ب قطا
 وضم امو هياكل فاوم اسرع نسم ةرابعئيلاو ئالطلل ون د يف لع
 |. قطار لعرب زترمنسللع عزم انكار ولاول لظنطحلا
 ضل قو الاشهار تواير قف ةدعل نيك دك
 ةروكرل الإ هايل الالرتك قمل اعبا سيلا اك هم سيلا
 اجرا ةول زعل د انحرفت رمل لوف ف لععفو رعب موقد
 نيزونواطاو لبن همم فاز رو يلم نواف ئو ريب
 "يلامالو ا تنطوواوسو ابدل وذ دك درواا [ ثول :لوؤبذ إيكو
 ا قايسكوروطسا لرا نافولا خول ةدعو يامل بصاسب ون عر كيبل ياه
 زا نطو ضنك تاكو سورا د امندعفام تزدان از

 7 يلب صيلو امل درطد الوفد ربو تراك وص يانكوا تا '
 تكلا جيتوإ ردا يار دل مصاصي باول ن اكو تالا سفن
 1 الس لالا نول ايلع 007 اضئال انكر نموتبسب او ندطملو

 ليؤنف كال الر ل لنبب اكربا نتكلم تول 'ةروص
 4 اننا لارلو يضلاو نادطلا رورو لو نال را اد نين
 دفا امنا انة كيم رش دنع و سناكت را فانما كا /
 مضارع ىلا واوا رن فلا قالا ووو إلك

 ا يبس يسم -



 سأل الب ةفسورسد ديوك طرا 0 ض

غب مهب ويدل اماسي 7 امال( لعل 0
 نادانلا 

 اللام ثيص نيئرعلان م هلا نميكرملا زلال كادوا نعل ظ

 ١ الا ةرمطما ير لب لإ ةسرسحي تسهم ركن الا ظ

 2| فور ص با ناز نيدجالاديعن ان يابدلر هلا أم اقع هوت
 ايوا ةدهارابعنايبج ناكلو انا لن و انياب اطل ناك اءاند خلت
 | وحس مرا رس لاوب سول لو ناو اكو ٍءادصلاه ذل مجالا
 ' سوال ةرعيطر فلا رلى ضر قادطللو ا تول, راو لوفي

 ةرابميعيتالا نيل لام نر ول نال. لو ةيارمرلن مو ند طن اكلنا

 ذاروبونئابلاقادطل د سس وتاب سك يغنون ده قوسوفزلا

 ثلا ةاذول اه عك لعام ا عل قفار فينا يا
 امافاصارزطمو ماكتلا نافايرجر :قاطلاكت راصد لوف رز فنربذ
 تس وللا ورسم سف :لطاد ىاد يمان كذا نأ لانا يلو
 بني طك نابسفر ركع 1 اكرعاصم
 اال ناىااغاشي وق عوام نمو مكمان

 تبا 1 ل ابعاوبب راهنت يف لوف نمر يي
 رينا مل ايقاع لافاني
 7 نإ . نيكي و ينل نموبس اكل نقل ياو

 تمار يس نيالا انما( تأر تناك ْ

 نول "انفال رقي عرش د 1 ل فلان
 ةاليسرا ميل . زاروا ويظهر املا قام فال
 200 نول كم برقان هل سوتيولازو
 00 زلال د يرتب اصل بسلا نبع
 0 3 ' اذصو روتر سالا 0 مث ثوان علال 2000
 ناو تم رتل هميم / ةرابع زل لاو اقول افرول برب

 27 روسي ناو ضصضشل يدع ل / ئالطلاة روس 'ر ومشينا يرسم

 ناو مس مولاو نانآطلا رعد وكي زمر ارت سيو رابعا لكل رز
 ولف رعب يملا مما عوف نس سلس نريبختم ا جأرلا تالف

 . | اهو نساهم سانا روم هزيم تلج يملا مسا تالا



 1 |[ ناك ناهز نكاد برس ناككن يزن فنار
 1 هسة ط رولات 700000

 أ( | فو ىبزتلا بينج ناد عزل لولا عين ادم
00 2.4 

 نبا اسوا ممن داراسنطا فيدو دل بعل جب
 مو الئ ل ويلا "ناىءا هز را قبو لو بابلا انما رك 72 لارا

 3 دادع اوف لصف وهلا نعم بز ينو ليرحلاو شلل

 | : 1107 روك لاصار ازسضدلا قبلنا ياذموزك الئ

 ' عزب اكعنل يعبر كن مؤضأم دادعالا ناري عن ار ىلو لوط اب وار يسسك ب ب نم

 او اسا عامر لوول ةررسالءاسكل نموا قل
 فلم زارلظف ساني قعد انباع عاملا عيبا الئ ينل قروصلاف

 ادني ار وهما ملع راو امرت نال لل ل وف سوف اور اي/و لا نم مبلل

 "وس اقلطم ةدحلم ا قرصان ا لور اغلا وبرسدي لوح لرصاو سبل دبوب

 5 لاني بلو بل رستم ابدا ضن متن

 اندم ولابز تبعزكي لا مرطم ندب أرماني ىلا ميل» ل ليل وال' يؤكل
 | تارعت نطمامزن ناك :' نارا براس ! ةظئاصفل ل اناكأ م

 راشد نيبو م نوب ناو قتلا مربط
 بلل, ايديا ةررس اكن اومد ل2 إل الل ود مر ضعس نيبو
 الو نوكيا لمن مزألاو ل لذي رزان كي
 مولود ل كيال ل اب ىداشملا قوص اهون ىوضف ماا لأ

 سبل 4 ريو قالا زيا طل قالا نيعنل مدعاة يلقاةروص ل

 انئورش كملفا ناك فالوقالا لملبنا كلا ئابسس
 قبس طال 011 نمو ندلاةرابعسمارلا]ب قلل

 لوي وبان لتس تضع نم ورع ناةدعلا بال س

 ظ ريالا الرخا نبذ ل برأ رت م ناي كل ئاطالاراركك انوا
 1 الإ ةرعلاؤ روهثلا اهنعاولو وع سم درك ريا

 كل بنو ابها و ةفيصوبا نعازمو اون ولكم الرخا
 را اشلا ينيك زل كو دبل نسف نقل ساقي

 ور ايرتلطاا يفوت ناهس :١



 أكف فالغابب لما (ر لسا لد وش رطل رع صلطرا اور يتن الالف
 (نو/ مالك عج يلع بمجال ناكب قاطال از ردلاب عاصم
 أ ان, ت راكد قدمي ذب نا رعن با ظازم درر ل الضو قالطلان اذا
 | اهيفت علال ركل باص ضادريشالإ تغافل نمرلف بينت
 منابر اخش ترابا بعسير كر غرو زم نير
 تاب باوك ىفو مبنيه قطا زخم مالا تجر اطلس دة لك
 ًاذ/زرابعلاز كن اكئ نموا وعى ا ةرلا قف نم د ءاض نوط و امون لو
 دار ءأرلا ترب ا لا ولعت زولا نانر نوير ول نو لا راج
 ةدعاو اوربصم )و تقرلاب تأ سيف صم ةر 70

 رف فضيل كن اكرر اقول ليل نس مرارا كيل بسر ا
 فلا ةزل ياهل نير اق ناو تسري ردا قرصن هى اهنفان لوتس ناك

 افتار الو نحت سرق قرضا اء ضحك ةدعلا ءاضفلإ تؤااذا
 | جهيلص ويا لعن ارغاصةدعلاءاضتنا زق رضع نا لالا صال
 اصاب ب صاصرابعامأر ابهفاورو ى اه نونو يس اارنكو
 يطا المال للسلام يول ادار ناو مالك ظ

 اهل عاود نهي بسالك نسما وكن اك ١
 ليلا تناك امرا ةذعلاتن اك كت اكناو طوال الا
 رول كاد رك قرم أر بعلا ا نم ئججس ف يصب( لق يدر اس معو

 لانا بتسسمن وكعب افا يراد ارينا ن وكيد
 كيري تنغوو بل نمو فركد وين وسي يعن ةرابعل اق عا نم
 ىو رطعو علم رنا نوكيا نيس وكب الراو ل
 نارا ونف حيو دين هال ناوية دلا ب هاصةرابعنا تدق ل 1

 لاري يطيع لانو عقول فاو ب بتدك نمر
 هاشم كمة ةرابعلاو سمو اهرب يل نع رض

 مانا باوصلان اكو بلائلا دوي ماد لوك اردو بالم ظفاو عحبا
 ّ داعيا سرب نوكبال ل صنم وو تلاع نطغ | وارناف بلغالا الالب ظ

 اللاب كرب رو كب تر سون الو ريب كبت سم لون راجت
 ار ولن يعثر دقي ى الغمر طبولد لو بسشلا توب باب

 ةطسيرءالاور عربا نارودلا ءلاص رفارف اف علا ياهل سم ا ذمد



 أي

 5 هنأ وص ص هع

 د ولو عر ارصجلا زجل حاصل اوطوسبلا باور لالظلاا ٠

 1١ ضي لولو ءارمل عورشسمف ذك الا عاورلاىف اوتو علاء لزم
 | | بوق قرورم ير اغلا نع للا بود ىسافلا تسب دارفور

 ' |١ ارك راسك لب تيسر و, سوا يمسي زل اىف وتلا الع
 رم بشل اتوب نال نيتطسسم ملال كترلو ناد لوف وانجسالا عل
 رافبرمو ىلا اقر زكاعت عانت الملا

 واذا ناد ةرعل و ضير ملال ةرول
 "دادس ديزل لاقا زلال ذيب «تافاكول كلذ تشم ١
 اهنا ور أسسا سس نم فال جت واجن ا نإ ن يتسن مقال + تءاها ٠ ١

 /قرابعلا يدصولا نات واق

 تربت ولعن: من نك ئالطلا تدواو صون ناكر ال رشاش أ
 | نحرك وحساس سؤال ب تداج اانا ةرضلاو اننا عضوا
 ناطرترم نم وإنك ةويبلاو يشملاث ولن كر
 نعال ءافتسال ى مزمار افنال لوقو را ورا كيه
 اعجابا ااارم نولي لوقو بترلاب ساكو زصاادعايباى لمار اظأ
 ولعل لبى رشم فلا لاو, نقيتالف لتيار ب نم اكادل! |

 بايو ةيول والاد بل يمان يس عرمؤلال + تننا اؤروس راك ن اكد
 ىتداىا طولا مر زف ابر ميسم ىنزرضن اد اهزم عجاف ةاوزنكا

 مولد صرنسا زنا يادمبلا ةرابعةرعل اهي نا اجا ضياولوق ةدعل
 9 اللرمول مورلو لول نا كيد بسزيالو ةرعلا ف ترمس نطو ْنإ
 اف نموت سكر لاورزملا بهاص ذكى زل لوسيل

 ةيارملاهرابعل 000

 قلل اف واوعرب ضر اد قد برجس ةرعلا قاولاومد امجد شع تسول | ١
 رجلك نسل عوز ائطو اذا ثلث ,ةئونبلا الرق يفد درك ذك ظ

 ثيلوورلاب نك ريدعر واعد ناو بتلات يم الارث علال

 ا

 ١

0" ١ 

 بولو ى إل زم ١



 ون مزقا ترلوا ذا لوم ٌفمارم اقلطللا و بش تم ى اقمار
 الاكل قدي قارا سسك فدع ةدمريغا ثنا طا عش عاق ريش

 لافددم هدم لوومر وكل لفل از وابيعشرو ا ن اكانياب لوف تولرُسلاع

 اليوت رست لو يسمو نيابلاي نينو ام تن ثول
 جوت, اك بصاسرزفن ار ليفي رطسا نال كلو رو عاملا لب حت |

 امال مو مي عتم ترجاهتدعو ضنا لإ امو ٌياربلا ب ماسر يلع

 اننا وحين تاتا ا
 تي سا ست رلو م ةرعل د تزفاول اهنا ىررالا لفيف وسال
 لوب ت راج عر سا شل ىل :رىلاءاضقناب تول ولا ف الكب ل بسلا
 نارباو قالطلاث وو نسر اوشن مزقالو رازفالات وو را سن مزال

 لسشع ىا ل ةدتعم زكورلو لاند ذكر يقيسبذلر ويظل تيد
 اف ودود ط مرج جضو وس يلا جاع وغلا مرلو بس تع لوف ةدنصبلو
 ةرعل اهب واناف اك لاف مر موتى ماب ترا لوقا يتمسك
 لااا ةياردلاع اعف لاف حراس جر فالدلوب تاج سا طلاب

 نود رعسل د نعواروب لويس ةئرص ادن رفا للا ليج قدما ءاضفنال
 الو ل بشل تزهر ازفالاثلقو نيرا سمرا تدل ناف هلا 7١
 يخل نمعووططو راج اداضطنالا تارا جاوا

 فاوذم ل دحلان رازفالا نرغب لوظنلا هو عك كيد ناو يا
 ربا دوهرافيطنلاازمريظو ل اص الفلعلو اوت ىرعلا عونا ١ ١
 .دا”اسير عصا كوانزو تففخاذاو فيلل رثزو عئسركيسلا
 كر هاصو تار ١ بهاص ومر وو باودعر ين قالطلا رعب سرب دعم
 بدوان بإب ئ الطن عواةاوو نص ةزيعل تاكو اوس ا ذيع واش اما

 ير وصل واج عويس ال فاومو موادها ع وزسرياسو نايا ةياغن
 اسمر وغفل سير اصبغ داو وريط ورز سيا
 تلون اكرم اياب لاو نو فورزا لفل ةدعل اوبرا

 اطيب لاذ نار يمختنا ارو كاد ياما ولسا ازم مل
 ري الي ذنب سس يعبر م كو زغاو كا أو املا
 تاو ع هرعل طي ياللا ت ثوم لنصر رس رحلت فاو اناس ورازفالا
 هد ننادكسدوني رض ضو ياو ونوس قل | |



 روبط رابع تود عطس براز ذي دلل اريح اههوذ نمت |
 7 | واقالطلا تو نراك صماثرلواذ ا ءالوبتسلا ل يكب فاق الطلات نوم
 : مدان قالةروسص دعب رملي اذال' ناطر ئدلم وو سلونلولا
 الر ا ذاو راسا ايرو/ تدع ضخ نافرازالا تنور يأن كر زقالا

 ' | | تير عيت لاعيف قودعلانوليثر ساعتان فا عيب وكر نسا سمن لن
 |١, تورط و وزلاو ةطسصطضترلونا6 يرش سل ةرانال بسلا
 ١١ | ةرمءيشلا نمت راكو لوطن نال ر غن ثمود رتررفام فاطر بلا

 ' || | مسابعؤ قود قدر ف ىتببلككنوكنا جيالخ ريكي يلو كتيرا ناكل
 يلق ترلدازااوف المص ن يعنصوم زمور اذان كك افلا يذلا
 ١" 7 زلال :مسكروضل ثرلو نا مارال امر قاقطحلا تدون سس

 / قالطلال ممر ازفالا ذل عزل مج رجول فو بلاى نبا ئافطلا فد
 | | زمن يسير زق لوجو ااذم مرل سل تبغ لو مشوا نملك
 / | ازال تنونيررغا تسيرءل قال ناكملاو تطيل ا مزيل تكون او قالا
 , هما لور نيعارعمدم نإ مى تيبلاطللد صام نك واقول 1

 | .|ةلئاياظ»لبتوتيمتيبلا) نون نصزإر صارم اعف بق تيب لظفاد ىف
 / | [كفاصةرابعنمرافاو مد ئناووم نك داني ةأرلا تطفو نإ سلس

--- 

 روحت نيكولا مرابن اسحاق ور وكل ؤيرطلا ةداهس ا يسمن راف نا
 نا ةداه بريت مزن لو بنما, وفئات زل ليلاس
 للون سعف نملك قف دق دوك ةروحل ل ظال, فساد

 اكلاومى ىلا ةرابعوو ريك تب (ممدسد لوين (ًلادومسلا
 نول والا ترض يلا باغ عيال عوز بت نسف :ازصاول لوارباظربجسلام

 ارم تلا ب عطساكرلدع ريب ذلا وكن د ةلال ب ىفاككا حف
 / | | حمة تبن ىذا ةأرلا وو امس ضو فسوو/لاقد لالا غدرا
 ١ |دجاب تراهاذاز:ل قوز يسلا باغ ىفاوتناشاريلالو بسلا ت يبد
 الا | أش ريشا نرسم نل نر يلو اذ للا راب سا سس اقول ةرصء اضن
 7 مال نيرو رغلاب اوك انذاك فلانا دارا ناطإ '
 ازهر نيا رس ررسا جبر اى ضال لا هرقض ب اظزبك
 ترلووارلوفطقساول نار يتلا 0ث رلو وا لو ولم عامل وزب ىف

 ئ لصف يمس ال ترلور فدع انطع والولاب رولا فاو او عرش اوةرصلا



 هدم يادملا بصح ارك درطاور صحا مالك يكن و ول' ب ماسر
 اهكباوولا ب صاصواراو مائل صفو م اصدق لامس دس أ ئبمأ

 و تحبو بش تولي غن اكسو ران ابل تروم داو لك ظ

 ةوالولا ْن ل ىرمالاخ و نس لقال امدعا ةدالالا نا
 لبض/بموالثهرثا رز

 اهناف يلع توفت ىلا دل قش باع حالف لف سم
 فول ؟يياماثى ايوا ةردشعملو بسيف تم ىذلا تو اهب

 يجو 0 جسم اننرظتارغ ادع ىلا ش

 2 قم مارلو (مزناب لاول مل معن سالو

 نو تلد زفر نم نورك لم ر ورغا تيرا ظ

 الدب كيلا بلاطو ثلا كاس يراك بوم ف ْ أ

 ودول لاف  ةرامسلا لب نماؤب كذا نو لاي اع | ظ

 نام أدام حيزا زاد ب 1 رول جيتذااذ كاذب ظ

 يم جد 9 امادهروا تالا امام

 0 ا

 رول ' نسى انايبلاةياغ لاق ةدامرساطفلاو يلف اذلد لون ايلا ايل اذ
 رف طز تنم ال بآل نإ لاو وراحلاهج ويكاد
 اتشبل اة 207 كبشلاواهقفلا لابس بلالين شياو ل

 تعسر ا وترسل ل ةنرولا نال سو هع انمالوواشصفلار دج راسل ايدل
 2 كثا و لو ايبا يامن رف ذك ماظن, كلك ر اضف ير انا
 نا فاك لقلوب يلا وذب تنب ننال |

 ىابالاعت تنببالا موف نايف زيئص دل زامل ابا
 دبس نالظا دوى اى نو بعل يك روز صدا مو ارم يف

 2 امك ب اسال فيكما ل هرم جرورصلاةروصيرولدل ارب

 . | تكلي ةروزصاو ىدنجلو لئلا ياس ندر قمل ف تدعو انس لوقا
 و عم وعسل >- ظ

 رقاد الاكرم الو مي مام د لون شحود الا مص ت ورانا
 تسوون دسسل قلوه وغم ساجةابغور نو: رولا

 همت 0 ينل ا اضف ير نسبا 0 مولا علل يكول 1



/ 

 رف ذا باودنلاووو عزل اجهاد وافاد لبن الب بكر ماع .[ لبي افولاو ارمبلاةراهعانعاط هانغل ناو ملف وو ام خلال حلى ادعاصن وأو
 وهران فدل بهوب ةارلاربلاط اه بسر عوز ال نان اعللا
 رردلا ب عاصر مف نه يٍك سبحلاو تسلا نطيل ناوين بلو ا
 اعنا نو ا بلرلباقلا قو ارباب خلا لولا يجر ئ ون عمور الامال
 | ووجود يال ل لا هان ةدصاولا نر والان اىلا ةراشكم كر

 مال نأ ما ؤو اروطب تب بلقب ناعللا بيث رار اند موب ن سيلا نزلا |
 !| ناءواسسلاة دامب تب بشلل ارز اوفرلالصاطو نزلا رانك

 ( وولوم وك هروب سكر لاف كدب بسلا ثني ف لولا نييعنلامإ تن
 / | .| رخو موس رابعر ردا بصاص ف قذاعنلا بسمو يظن رشي
 : | أ اور معي لاق اكو اسملا قوام افودفر تنل سمر درم الك ام نم
 ةوامب تلج الورد 0 اللا نركو 07 الا جر ند واسال وانك

 لوا دعاو ف رعلا ل ناعذلا فمصإب لوف تايثسلا اير رزم و وللو الا ٠ 5 7 8 1 15 مم
 | ورصد لقال نطل زعل ناسا ضارعالا انا رلونىنبت ريلشورلولا
 ! 0 اوم وفلاوامنارعفو ولقد"
 وااووفوم رولان اكواوس اعلا مور ف ايرول ب دووم ا وأد ئيطملا
 ا فطام تلو ريال ىف
 ار نوال اقلطم ره َّذلا نروسلا فول ان اكاد اهم امد مرو ادلولا
 الد طخ ق نموا ووك نست نسمات دلو وف نال تحلف زفلا
 ديو ناو مالا غاب اس ناكئواعلا نإ مب سم زَقال ءثء اجا ذا ال ند

 ةولابوو مرجان الطلا وو نوع لعاثار ددجل ذوله هكا نيَس تملا

 زا ىامزلا 3 دزلال فاكرك انس ناللب نبي لو ةرال لوفدل لفن
 / ١ ١ ”ابالاعتال سر هن الف بسلا نا ارك لاق عراد لول اب اسس
 نيك ئادطلا كفر نمارمزف الل تو اهرون موتا : كتلقو نصر سا سولو /

 لازما يفاوف رطل جيو داصختةرن نإب تب (روعشلاو تلا: لاه لت قودعلا
 فاعلا عاجز عب شلات افرول نامت اما طاب بسلا عاكتلا

 | نااناضمكب لاامرب قبلا عكبم اسد الكه الك ئ فارون را
 2 وطب زرصلا قو دعلاو رولر ردا بما ويلان ليل بم رب الث

 ماحس مور وضم الوان فو ,ورالال وبشلا لال اهئ وكي ا
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 و اشلا نوال وق اف ةرور سم نوالولا ٌنارلو ل يأ

 بماصر دارا ةيارمرل عم مجبر دمر نزعل وو يروم را يس م لاهف نعد |
 ضبا زمالامات بف الو عطلان يشم الفعل زمجا ل مبو ةيانعلا |

 تبا شلاو راقى قا لولى ناوين لو ارذصعب يلو وي الد ءيشسبأأ
 كولر م لائهناار وتقل فوم وكلب ةالطاو عريسا اول يكتب
 الوب فيدل قنا مزنلا دبل وحاول موا تيب تذل وصولا

 7/2 نا ء است الا ثني لوصصالاب تكن ضد راو خو علوا مالكا
 ررّفنم ةرورط تنم نوالولا ناد بل وملارببأ كلانا عجب ارو |

 عيبا ناكرأن م تبن ال ى ا يالا رسشسلاو نايرالا نم تزيدبال عدت لق اهرب
 طال لسسما طوس مئئالاءاذ او اًضدارقعلا ل صا تن ادعي لاو
 ابل ول قع انعالاةيدصارمال ليل ب بيعلاو يورلارايطالاولوبطلا |

 ناياؤاو يونا ذا دكفكلا اذه, عيبا دم تبث تاق ى ىلا ناد
 ثيم انضالا فرو ائاسلاو ن احرالا ميج | دير طنب ةرورطب تبدي ١
 نواف وهف امد فب دفس نال طوقسلا هاك انا اخس جل ١
 طال اميث ل هدي الئ ردقعل طول مطولا رشسل إو ارلانامئربللا ناك يف نا

 ملدت طافسال ل يمال اطر شل نم اسي اين كول لن قريع
 فذ نق زاالد لوقرلادعب ناك ام زلال اقره الث لاو رلولا مل:
 !زثكال ب ثءاهنافلوقرلل بفن اكاد ايعضرو اانيإب ىالطلا ن وك نب

 مسمر ثم لقال ناك أو ادا صراع ال قاططلا تنفو نمروسا لسن م
 وااذلورمرخت ناك او عورلا تنونسزلاو ارا : سس ل لو اذا

 ارا نال ملف را ماهكالا نم ارك عيب الطب ن البق دور ىرتشسا

 وافثو ارق اواوسر مراسم ووك ولعل / قنا ةر تعملو لوا / مولا

 اهلكيلا سلب تللطب ناو ورغم ةدعا طويل راسا نال كلذ

 تب نيا ناكألا ناو اصاد قالطلا ناكل ارم ناب سن ببإلا كب
 مها نا( الئ فيدغ من يضاطلا مد مالا نال يتسم راو

 لال ب ناكمالا مرول تاق د ال' ب فا ١فاشب الئ ولا رعلاب لا قولعلا
 تاكو فو بؤاى ا فاضي ثداك ا ذا ل وق مالصلا ع مرمال لمح امدعلا
 ياهي رنه لالا عزت قب اويل فطو ولم تاقوال' بزوال
 كلبسو و لفلاوبو /لئل هريغو ئارر !١ بصاص فولو ياىولا ةرابع

 هه يسم



 )ا نسوا رزان ولاء ريح عام عقال سلفة
 هنضيزنكلا فالفررإل ام ررلع نوني ! عراف وزع بسلا نيوتما 72 يس
 771 وعل 0و ع هرعلابا نعيش
 تواهاوا ذم للعلاج اق سس تسبب مل لو عا بسلا عدلا و اد سانا

 ريعان زبؤ نيكوقفاراش 2 9 واعد ١١ ذاى ولان جسما

 علابلا اهوا مسد تاتسل ود نما ياذا لولا نان عزل فالكل

 رجب كوول يلا 0 بشلا تي
 هلا ديفا اش تيرا: اسس زفال ثرلو ما عارشال

 نيفادا ند نانسي ؟تااجاد ادا ىلا 1

 ناب ىلا بارع ثم افلا نافل ايف جوبا هوما رت م نيس
 رار بما قالا يسم ورمسلا بي طوباس

 4 و واول ئياذسب نا نس اعل زم اق: 2 /نعالق

 سوال اورلولا ها شافو, و ٌفيرعشلو ء 74 !ٌسارفومو ىو اهو ارفلان أع |

 راض ارك ليف كلر قاب رول بانل "وا لى نجس د يلح مال ظ

 مز انوع الفرا فورم عل كمن با نيربافلصتم ل
 ىّرلا,ارعل مجبر اه ىلا اركز رلى اذكتاكاذا اك اضحك ىؤعدا
 اسرلو صا ةزايلا نار يشار اما يمالو زن راقد ' لاك ل

 ام جرا مالا ياو نال لوف ولاول الاي تاوفالا رن باخ دارجال

 تاب تروناف نايتس: بسكمأ تس لاسم ناب اظلا,ق نزلا ا انمرب

 طرد قرسالا يالول اندر زالوا وارم ا ناري اوم ل ب احب هزم 7
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 لأموال عتاورال ارت قلاةطاكلا الولاد

 ادرس اهرلو ف :ن اًصعْوم يملا نال فعن عل لم 0

 وع اه بيس نا ع

 " | تبق عوتلا نيود نيرا سماد ادعاضما سمول!

 ١١ | هل ىريالادطالانماسيرر دل بعاس ملكى واف يار ئفاوم كن:

 | ت اميل دايو لا تاذب نا انو ةومألا هل اعلا نادال فيلا

 ظ لسوف م غلا تانب نمل ' لام و : نصرك الازرار

 ْ لعل م ةيالو ع ناس نص الورلوف حسبو دولار لعل 60

 زئلا يلد ١كم نمر اهرلو ى مرلا ل اضع ضي أب

 ' و (ريلع يحس امر ال نال ل ون يع يلد



 877م نب مارس راج !واميد ربيع خس نيل ناد نيد
 9 انبو لوطوواملا نع نحس و يس 0 ووللا

 اذ ب ب راجتحاكبى ا 4 لشماط ىل»'مالا لع وف هن دل الامر نال ْ
 بؤ ب مايا نم جرس دلل امجبدارا ع ناناور لوس و روف تارزعلا

 لازمه اسنلا بأ فم عاتي لو قد ةدعوالوع اقسو هوو
 ديما فيك وي دبى ياس, دحلو وقيل ذك[ فلاو رطلاوأ
 1 ا اي + نفأ ٠

 هنباف ولا هتك سؤ اذلى وتشايدعو نيسهيبمتنم كيالاوب لافو ميا
 74/ عت اوفالا رن رخص تنس اكأذ ئبل عدو تالا عزم اه اون ث منسم
 خيو ىرورصلا اور لعند تنا دع لان لات تالا
 م اف نو محتباطو لذا نال ل:
 هتبلو بالا نموصإ ديل مداكنمةددد مالا فت قا ةأرلا جيلي
 امل مالاو رو اكب الا عار ن وكنب معاي اب سل ناك
 بالا عمرا يث هر د لاوهالارفان اكأل نكت الامد ييعلاب ىلا محيي
 نوبات ةروكالا رابعا مج[ سمعلو نا وارلاروبل م الكر

 روع باع 4 يضئ "نال روق تكئرور قلو !سيملو ا ظ

 ب م وبسس و وشاي او او ريعتلاوومتملا قالو أو ملا

 ونمو شيز منان هظانم اينو ظ
 لجو فابيسم ن ايلا زو فاول وز ياعتا لول مازولا
 0 مماه اذلديظعلنعزازحا بالاول ت مريتسك اكلم اذن
 عي ىلا هلو نطور مانكسال هاري عال
 ني ناأذ اذمرلوق ملكا نسمع عاديا ره, لي ناوي علا
 رق ا(راكءاوس دّيرفواارعمو نيني فوا نر همن نصوم ن ئراوس نيعشولا |
 2/لاقمالا ن 12111 ا

 ف هرلو لا طنرم نا ثيكبب ر اذن ناو لاف( يحتل ]سه بيث ]

 دعت اطؤنر وكل /ليدعتلان بلاس عرصءنمراقسال نكمل اولا

 عنود كل كل لق (ىزل رو ناد قلجت الروت ني تلا اننا
 منسيفاكىذلا طولا جس و ةانيمال الا نايف جلا ٠
 اهيئفعلا مقود (مزططو نويكن ا اناني يزل :نشنيي ىف ْ



 مصخم) ةددهب ما نم تايب اذ اهيسداف ريف مل ملا ال يام/ ليلا |
 ناد ؤمناد شاو اذمورطعلن يعو دلو رؤوس اكن اك مخلانا يوما
 ٠ (لاكدالاو اى دوف تا لولار رمز يف اهتز ناوي فيكن ا تيد عأ ف
 | ناو ناجاتوكوموروكل اولاد دولا با ضعم عنب الاعمى
 انواع الاول فو بالا زرابل ناشف نأ ىد صاف
 و اي يعطراو امضي اواوس عنمرلا قربا مال ا بلاظدو لو نسا صال
 قسوم ىو دسم فو نا فاو مظعلارجب وكام قفل ارا
 قريار زئاضكأإل قربا بالو بجاد عازمرلا 14 !ربالاب ادا نه ناد ثا

 لونان ىو الا ما + عساك أر بل ل تح ريال دع
 كبل قلاوون اكلم ماو نمر لزب عملا ربا نا
 «قطنلا بس :(كعلضصجل رز لع ربلع تميس هاون حا الحبال
 هنو اماه سو مق د ةاسكز ورد فلاب عملا وق
 جل لاك برا دصرناايضتقم مولا ذهل سر وفن ىؤلا ةرم عاب
 ندا ايد وكيل نار وجت قفل نيو نا قلو اق ثيصايزو نم
 اج مئال فلل ن واد عي يل يكن ارجن عر نواز وتفم عيزلا
 يالا لام وبلاد ص اطضوع ل والاه ودم و وم تعمل فاول اولاد

 سبع بسلة سسمل ذاب اند بعلا عاتب ىؤئادجل رم قنا عنب نا
 اج قفنلا نال ذم ”قفنلا ذا ادع ةريف عي امدمجلا نوب د نيس
 0 7 انك وبرل از سعبلرلا ةلكرد اهيل 7 راى نعم دوجو

 الهيلا انكدابنأ عيت عيزامدجبلىؤما فر يدع عم واد وير قد را
 هيف ءابي نورلان مورو و ومَسلا يوآلا ارامي سب ا« ويلا نم ييسسأو ىب اني
 الكت كو رضنام حتا سرثم, ل عل صج ظبي رض ىلا رم
 وشلل ةروص فل فب فيك قفل بس فو بروف نم
 خيبت لذ رده كك غرق دموبلاو ىف“ نفل بال شق نمز را لد باكي اد
 | رمل او قالون مزمار لو"
 طاّيسام ناك هرن ذاق كان ب نوال اس نيبو
 مث ئوسأو ا امال اان دام اردو لاف عطلان ةراسسعل هذ

 لوقبن اريده بهباولان اكرام دصل نيرا والاف لاح رقص
 اقاوم رم الكر بف قوافل مدعل نورا عول امش 0
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 فطعاببف نمو لقا ناربو يبويضازف نوره ظلان مرت ناحر انك
 روق دع عاقل دعبل ةءاؤكاب ميو رلى ناولعو نب اإل ماعلا ل اك

 وقل م يبقا نيت ماغادال فيك تستر لائهيالتا ٠
 ناو ازا رهاوو لاجمل رمل عسل اذ اهفرصا كنا صاع
 يول فن ماو ىلا ت/رر(ب سك مالاو بالاول فما نايت
 نم ريذو دعاه بالا لإ ب وول ىلا فو رسميا منا ماظل رتضو رد

 واذا رف دعا شلال اكان مست فيال ناد يللا 6
 اع اا وكلما نان اكل يبست زمر دلو لوف مدن
 يب ' دعا م فطلا ”قفند لاق يسر الا بهاي صولا
 رهايلال كر فط قف ها [ديال وال ديولإ ةفنكر ها ثا
 بال وبال وارسال راو نم بوتين نا ىلا مسرحكو بولا قفل

2 

0 

 دار
 لطول رفا زن كل رد مالا انس سيد
 لدتا زر هيل بدوام بالا دول او نيود نفد وود

 ميل ب صو ا دق نو والا قاد الوال قر يلع بين الغ رالدا

 ردو رفح مقتل سس يوك بق نال الدال ٠
 مل قهزلال اق زكا هيرب اومطقاو قرت لاو قر اسلاك يلدا
 وقفنا يطب وقعتمازم نإ يختار ء نم اير صل ناكر ت
 ابل غلابلانصزارطاوريخسلا دي ار فسمل وتو ضديدننعسسألا
 عصابه ! رم و مكر لاق مي الي دقن بجيل علوم ركون اذا

 ساب يدخل عب زعل داب ارو الانا
 تسب ك زبلا زول ناري اج ف ممالك اسس ننال وو راما ع

 ملل انو ىيعزازعالا بول ما ا امبوب/ى مل بة صاح بالا ل
 فوسول لال وقوم ف دصلا ن امو ب اضن 9 للبر دقم لا لع ىلا

 طع ادن عبر د انانوم قرصا نام باضن ننال طزلا هركذ



 ىلرؤوب اهابث ل يلرب اوثرم ل وكن الوجود ينل وارسم رم صال
 يروا بريق ل بألا مولع ب تكريما شارع لام اجرا

 | ليال بكا للا كش وزلا قفل ثار ىف مؤ بغا
 ىافانالاوروكدلا نيب وسلاب لولي ألا ادك لاقل ”رر/ال سك
 فتانالاور دلالي نيول لدفن سوم ئاثاوا اروكو ثوالولا داك ا

 قفل نا قصرا نع ور زارع وي رمد وق لالا يف ذلك وسلا

 ”الا ىؤد غول و ُثسرال كن ديم الا فمجرد وك هلاو كأم الا نب

 ملول ل ولارام نم كلما تبون نسوبلالا ن افخر لل وليف كلان
 بالاوجر وكام اشد روك //لاهبال كيبال كو تا ْ اسس لع

 ناسيا نر فوود ستجد علك زر نس عتب فأكد موب
 جسدي ناينبم امل وفن امال 0 ثيدك ! نيالا اى كلّرلا ص اصب
 لاطدلول الا اليو" بالل نال ل ا ثيصنم يف ىلاككا به اص نم

 مقاما حش مالاو ومي لبو الو كيال ككل د تا اودع
 للقب الكلام غش يف ةرابعلا نا م عقو ا عقوف بتل اادم

 لان طرا مجسم عودا انفال بالا
 . : ءولاظم و كمْ امو ُثرالا ال ل لو للَهلا

 لولا نيدلاولا عنف سلا و ضن ا ويصو اسوم يذلا رك نر اضوجسم
 عل ل سول ب بيرل 7 ومس او ثراث ال يلا و بولار ايئلعا

 دلاو هل ثاهب ثرالاردقب بين اجبر عون ره صال نك ناو نار

 غلو ثلن» ساو تنبع تنب ولو بو  ةيالرلا ولا يب نارسوم نيب او
 حبال مالا تايم نكاد ثنا نارك: تنبلارل د يلغلءأو بال
 ارو ثلا تكلا يو تل دلال لع قمل ف نارسومرلاو ورلور لولو ماو
 و /كسر الار ف لي يبلع ةئدملا نإ نباو ره لولو بزعل امص ناو

 او باد اكون ليف و[ تنمل د ةقتنلا نبا باو تيل سخر
 ونضال فرب ل / بعز فن روكم رجلا وواوس اد رباع مومن

 تيد اأو زم ؤبس و موزلا تعالو نرصد وزنا ذالادب
 | يلام نيو ةاصم علضرداي زبد با ناوعام كيبل ندا
 المل ئلااز/نارتبقار دورا فدع ووفاة كاين
 لاب صاح مدنا لوف هوو لا تدا ف البير نلادغ لم مدع



 مالادممو بسمك مولا ووفؤملا طب بج ى احا ةدايعو ءازغف لون عراف
 ْ مَ / رامز و لول اداوئصلاو الوفا لمزيد رد اذا 5 ْ

 رااؤ ككل ب عصا فع كفوو نيرا شو ريما ذي ماك ةراا لوف |
 لور 7 واع او رز ناو موف ب وارا ع وجسمك سولاف الك

 نمل باد ةفابلا فبل فن بربر بن عاوفوروم لولا
 ظ 06 مار ىذ نم زب احلال ضلال ينال قطن نوع عي علا

 كلذ ناو امير اوجو الصار ناس وز جوع البر ثدالاردصلا ٠

 اهفوركام ناومو ثمانم#«ٌقيل بارما سررت ادع ياورداماظ الفا
 وزب اعركوو لول نس رك امو بسك اباه ربو وب ئبسسم ١

 قاموس ناكامو و الهو اعزف الاد ياورلا موا ظروفع عز امص فلس
 يصل نيلاولا ريع و .لوةريدقيلف عزرا نيرطب ىزفالا سنين دعا
 علابلاّرلانبالاو رغلابلات نبدا نلمس ىلا ةرعاو ٍئاور ثامر دق

 اراب كوارف ال ا رلاولا ريع و باوسلا علوي ككاو ةرارمإلا نر
 وا نير وسرق ى بر با لس وروصؤ صويا ناب كل و بالاوبذارلا وا
 للجو فال اك ملاو ب المغامر نونا تدر ردل سه اصؤصو وفا ورك
 نولي اوودرردلابص اصنع تانو ولاوركذام الو الشم تارسوملا

 ل ةردصلاو عريف لاول طلب اذاو دشمريعو ماب الار يما
 '؛ دروب هنيه نيرلاولا نم زمر تك وجبال نا مصر ابتكار اظلا لاف طن
 اهل لاق ف رص صني جنو كل نيد ليم كلا :تخ ن وكن
 نزل او ناك اد لكبر اراد نوككن سفن ا بقل زعل زب لوكا

 بوو ملا غد يد فذ الن نسبلزلانباناف مل اك
 ثار و مننا لموت طفت احلا لانا نرد فلا
 الا يفصالا عم ةيرفالارتعاف يب سس اسر نو ىهرما ربع نال عنا
 تمول فضل بسر اصلا ارررلا ب ماض رابع وريف علو ىئرعا
 نلامجت ثدالا ةيطجاو ديمو يؤم ؤاو يف للا مولا يلو

 رد ل رس فار ولد داو كول را
 ف مالية ف اهله بيل اذ ل لاح انو وكيم ألا ٠

 نم عيوزعلا»لوهمالاد مولا يشنسك امرها ول اماما أ يمس نيو وركذ
 ابجئالف يؤكد رتلاو اا والو يب از نك نمور



 طن عسا ذل هزم ضل عمال مكن "فطن لوزا لذ
 اناف اوك لاف نمانسملاو ىلع زارع ب لوف كا نا ذوو
 ىلا راد اونماس/نناو بكر ما سورل ود يرلاد مند يل ىذا
 نيلاطتا لامي نى اه سلاف نقي نم قع ربا نعاني ناقل والا مارت
 نال مانجالاو ءايصالا ىف لاف بال يضل, نظل الو اهلا ىفاذك تلا لولا
 حلالا داع كول ا يفارق نمداضيلا هراخ عير يغصلا نال يبا يق نم
 كنعاو يمول عاج لوما يالا نيدو فس فارم قافتالان دلل عيب
 17مل وال لمسملب ةدوتك ذر تس الاعجاب لكك زوجين
 لاب قوارلنوكو نئيلُ#ا لا ةراطسالا تاجرا اراخعلاوزيعلاو اومن
 كيا يواسم فنلاىوس نيد ذ عيبا دكبالد لو طن وجا قفنل وساد
 بابي هبال اكأذ ال اقدن اوم تس وب حسم قلل اف لول
 يبان عاملا كوري ريل: اهات

 بالا ذفك الو ريد ما نورا لارراظ ندر اكتسال وني نون
 فال الان اكو اوس فال الإ نر اقم ةروص ماو فاللالل ند اهتم مشب تريك اح

 بل اطمييضرمو ففي عائل ل ماو اهنواكن ويرلارب سموا فلا يدل
 روث دنع رنج قولا مدعو هته يلا يق زعل ئالتفالار ارم: رقللاو جت
 نيتك هرادام عيري( بالنا اهبدع' نيضد تم نير( نال دسمان لولا

 َ القفل كاع جاي الودباة يبل اهب اللاوو خم

 زواق نزوح كودي لا
 5 وكل ضم هفانس ركع قفل! عيرلانم الاف ءلوال وصرت مار
 ملول عيبل نم إلا نو لو يال الكب ادوم امل دنس
 صرنا إنما اسفل عن ينبذلات ون ناوفوق مب يفد
 مل كلب هر دم تجساكرب اجعل ىلع كالقعلاو بل هل دلما
 لا ادب ااد عفا لدن ولولا ضن دالول اع ن الكب
 وب نان الك إيف تن اد ىلا زيكا تال موب

 كلك ايلا ين ةرابعد الاغا مؤ: كلبا هقغن

 لدلك دارنا الر اعلا عيب ال لو قفنلا
 دا قات لفراذ مرو ة يام ىاذكثؤم لولا عنود بالو قام
 . |كياحكابحاسوةيارباب يقال قفنلاز مالطا



 ْ لا اع 24 ال ادماو ضف عانم عب او سالو إل ظ

 وادور نكللاو بالا عير را ذا نإ م نوعا سلا '
 نيعل قل ىو يدل يول اجباذم ناو زعل اعل نونا ءاهتسسلر فلا
 1 اص ام ويثوزغار نويدلل نمد شكلا نبال نا يلا
 اانا بلم تالا عبو رعاوقب ىف ا هل عر زاوج نوري اون

 بال عز ففنلا نزعل للا هلو اجيب اجا افرازت “وقنا يب زادج :

 ذل الل وطاو صقار الك فلج ل وتلا ب نمر يملا ذا كيت
 ءاضولا رعل بالا عيب زايث لاما (كواضغت نار نفعلبذ عياد هاف مل

 ءاضفلالل نذل تو جابت ريدعو روب زف يلا ة ياه: ىف ذك بئاخلار
 نادال ديف بالا لي ب اهضفسو انما ناك ا اف رعد اراد وكل

 رو عاملا نمط ال كرب ىذلا لام ىف اول لو حاحا سما
 رف ناك دزن ل افاد رغد عيل القس فب ل للاغراض عائش

 420غ ؤمؤ وبا تجب اكل نال نزل: بسير ال وتاكل
 د م هدير ا

 ناو بسلا طر دف نا بسوار اف يصر بسسس أ
 او مضوع اهب اوه وكن اريد ب اولا ن اح (قرفر ناكول يمه الاوفر
 وطمس ةد اير انا طدطم ةوطلا تاي خل ئانعالاو لو ق اسحلا بس[
 اذيصملو لو مز نار فاد وعل نانعال ظفار لو يذل
 فاد يدم اني لونج الف لع عرق ونجا او تقنع علال اذا علا او
 لانا ماظلان اكول طيف اسر الاف رصتلاوو انساك لوقو يش رادملا د

 اب عزبطوم يدع ولاو ىو لكم لازم » لف نونا ناو تار فاعلا انو
 بلع ووجلاو ئانعالاىل ارك زف بوصل املا لرلاوةبارمل اب هاص
 نصوصا لى انعال ىلولاو عضوا اى ارك ل برا عسسولع ووصل لا
 ام ادرس ارو س فريد وطب نكد راكب يرينا ب ساند ناكل
 رادو جوتلا لك يوان الب لوف سفن ب دعب يندعنبا كك
 الر ردلا يف نروكدلا ةرابحلان موو طلو 'ن از ذك بص اسر عا
 مل وال ال اال اود وسعملاو يلا سكمدع ال يدلامدعو سس ارز

 لاو فلا لرفع ىالومايوار وقول اتم اكملوطل رع مر اهلا فهل نا
 دم نما يلع بفن الطلا تيكا و ل فريقا ذكى جو لي بولد



 نا ىو, نا سلب فل نا بيل يدسلو كيلع د الق ادطل' تاي

 يرانا صندل تبادل نسال ل
 ماس دوب مججم مي رغب علا طءاغلا ب

 "نراك يارملا ل و ىرئلر فلورا دنس ؤ لم لافو لع

 فالظر يو لوف الويس سس دم نس اا لاذ ذ را نيا
 للوازم لانا روصو لارمفالهو بارما ىلا قف لاو نيب مالا

 تيب يزبالل بك نال لاشي ار غلا ةروص رار و دمانس
 1101107 انو نوكأ و ذا نفر يؤ داحس ممم الك ا

2111111 
 00000 الخال نلان يافا يختل
 ى نمل وينو ةطل'ن احنا ووفر باوك م مسام ؤرففا

 قادوا زربوف ل لويؤنج/ بشل تاؤسالاو طبل نبازم وينج
 انصرردلا باص سافر فو ياردإاى اكاروثل سس لويالن اروي ناربال |

 احرار تشر لبر 5 مطساوادأ نال كلر بدومالو ا لور سعسلا

 )| اك طساو ري رمال نايصوم امال تاو ةونبل نو الك/ب مول نعاراج |
 ' ١١ | راف رون درالا عوجئوتلطتس مسكر اوؤ مونيا لان |

 تعال ئانطلاو ملام ناز ورب نمزج ث أ ختام سورا ل كيرالا
 بورجو لوف يهب ثلثا: نار نك سر لازم إلا ب اك و
 مم اقنع يعل فرجا أذ لاين الساق ىلا ال تبع ندط ملك عيب ىا
 عيال رو تسلاع ر علا الواب ضل هلع ةررشلاو لوف ال كيكر
 ان ىتةهشاروبسل اا الإ نوال ى نيمو لمدد |
 دوما سوفا هع عاتراواذا رعب نا قانعالا تن لدين م

 رولا اعلا دعدواوس سيور ئالد ندا عضو ديول (ئكثرلواذارل# |

 لالا د ئدطم نجيب قرصا كتب يقيس نيج كؤنع نافذ اعزسوا انس
 "لال يمر اكولا رنيم وارزساْسسيمرْكال ىرتسعرج ىوالول' نوي تاني |

 | فولواسالا د اند عكر ر 'لوالانو 2 قانلا ل ابالاى

 هروب اف الاله ال الصا هع ءالولاراباعرعلار ارب لص
 ل ملاللاربتو باو اعتمازببلجكن ا ل الولاراك |

 البق كب الام اوم ىلا ب اتصل مالى ل اعمل والو وينك لوف بالا |

 ا ١

 ١

 ا
/ 

 ا

 ا



 دم

 قد ابو عيل وارمل نإ رع بيتا لاولاف تسول ايراد ثلا امم اط أ
 الدب نمووضعل لاف" اىئالل ىو 'نرابمل عيت ا حارس ص
 ريان رابعنمدو تلا اكاقلطم مالا ةلساو لال لونا

 اال الط الا طساوإ نعياورلوث ىلا
 لب / هنو طفي يلا مصاول مام ع 2و رع و رمان وفل بن ْئ

 ناد ذاؤتج قيما ناطر جنز بماسْ أ |
 راونبتنموم | كاو العامي فان اناا و الولي نوكالا ني
 ديلا ةنسئرق لاوسوعب ترلهاذا ديزل سلف اهب فيك لولا

 ريف ةداشسم ابرق نوكيا عمد وصف فول رم تان قال ظ
 ماكل نبش ارصا ولذا صؤفؤل غر اياد و اظفلو نعم نجت بالاملاو وول

 ظ لاقدنيبلا سف تررلا ورب وتساوا راد وتيم ١
 طور كنا م هزل نون اقلط ما قم ق يعل كن املع ظ

 ربو واذا كانم لال كرا تبي يمنا أيس لمار بدم

 الووابالكق سكو تلك بع لاهوت مالا زم الاىلوم نتاع ال :مازضر
 قفاز ل ادهن مال تعمد قع الابار ال مالا وكلك
 مي ارتب تر كف أر الارصم
 4 (ذل اهب كزوكت ناوغعا عنوان عونواابل فلا ملت يار نع
 رب ةدابب عجل خرتارلرىلاالاو؛قرل نادر "بز 1

 م رطل نا ماكل ل انكر شعت نإ
 "ال تبل او جام ال وتس فلات ساو ل
 اوال ضب وعدي بكر ازال تعوم د ظ

 ا ارث نان نانسي زكا كا او لون ىف ماا
 إل لا زينلا كاف ايتو فال طز واولا ب اوصلاووو ريالا
 يعل 0 2110 راو ب
 يولع اللاو تنبر ون ئعتس ام طفلة دود (زلارلو بس

 روزعم ال وو لوقف ىرلصو ارلاو قارا هلاك ول مل الو 1 00 ظ

 هذ زعل وكمال داوم بشاول» بارا
 ا يا راعتسكل الكر سم ]

 ناو اول الاوللزالإو رزارعلو ل والا ل كيتررل سر



 ] ولا زيرو بشل مدل نوعا, وزر رطسل بنار

 ينم باوساعا» لك نفاد/ بسمتك نم نر ك فريم رقع نع

 ليارعلان اودعلىذحت عين عقارلا فالف فلنا نيمو راو نفسو
 تب نااماث ىو ذادنال درك دوهوريلع بت الد هجمت زعل موإن "|

 أ افلكد خلان باول علو نلحق انعاصعبلنانعإ
 اوطمناراصتعلنعوفعلاو زنى اكل اء ارك نال ةأرلانمج نال نا
 يابس او لبسسواد_ زنى هكا ىف اكو وصلا طقس بيضا :لرولارعا
 وماكو ؤ لاى اذكمدلو مات يخ جتك ساس مام
 ف الو تيم! رطلالو يام فيان فرم بالو ىدتبال نزع
 كنان واعد قضأو عفاو دارلاو وفرنا ؤصنارال فم لااوبد
 لال اونا فنأرت اوس ب عاب مكن ع نأ قاطل غمس
 كك نمط زم ناكل قاطلا نمر ءاجباولع ةروضع لفل فرت
 77 الوم لاو شل انك للاي نو اما بالود لوسيل يلد

 نم اغلى اه ىو ءوفونسلالا يلع عاجلا ثلف لما و وقر بقا ع

 +بقلعتو لقول مالا يقرع بكل زج مدس رونار دا

 ١ ومس ايبلاة ياو لام اهل
 | /يسرل االائرصتسالو بمي ال: ىلولا نذل 0ع وزشلا لوالي

 تأ “1 الزوم يلا ب عسل و ىلع

 ! | (ليقاوعل نزال رفج نحب دوك ف كي
 ( | | اتعاب رجواؤلا اف ممرجوت ىف يفد ةيرر سادس كنف اكلم مارب
 ل | | لراظال وترنا فا نيعومو ءاعزصجمل ولعل د وجو زنك قنكزعبلا

 ..|ىلاقرجتوزكزملا قرط رع رم وبا نتن ركن لسلأت

 | ةيوتسا ف ونلوزب ذمبا فكل قمل نقوم ننس
 "| 0 ريان با عار

7 

' 
 اضن نصةينكالا توبي بو زف علا ف نصا اف اضالا ننال مل
 راع يقرب الاسس لال ال دو ليتسر(اضعل نزعل و ندد
 ادا ريدم مبيض لوتس عر وق مبا وزمن اذ ياتكل ر طم

 7 يآ يف

 او يقلب كا باور يد ايسرلول اوال ود |

 0 "راح ضم جل دعا داع اف ادلو نيل نيب عسل ةررل دعانا ]
 . | داس والاهضو كلل نلت وض نول ا حر رس ةربدم زوو

 ١ ١ [ماواطصل كك لغو ءال وريدهب



 د ةررقا نتن اسر مرسل
 باب نال ينل و لوف نايلا ىلا كرز سلبوا عيل
 اا رطمولزكفلا ف ىزجال زم زبك اك اين اوم ولالا
 باد نتبسايازكو رز بيضا رلل ف ب وضل يطلاو طال |
 داراسبلا عب نامل الا مسلالاقو ىف اعالي ودم طر يسكن
 تكد م افالم و اهدا طئنعل عربا وراسعا 2
 قروب لال عنادع اكاد لوف تكي ماما ءادإ راف

 الوجد اد ءاعسلاىربرسو نال ئنكرعل عب وسي تضل كرو
 ديراعتيويفرمعلا ارب الدجل اعتسلس/ق فول ورعب يك/
 رجل اء اى. مسك, وكيل لبق عر يضاف قو رسومو»و قع يك لؤي
 لبقيلا) اور ردلا عيد ةماعلا يب بد ىلاكلا ىلا كد سوم ادع
 هرب دكاذي اهرب فول و عادم ال قاوم دن وك مود هابل
 يشم رف ارو (رطيوييرسوللالر على س بارسال نسر هر ارخخ
 لاو سلي صياف لا بع اسر نبا وبوب ا والوم نسب! فيصن بدصا

 ررهلا واصف هر يسسهرم لب !ف صلى رسموا وقيام تروكد الماما ٠
 نيكس اصلا ابو عنو وكلام ناك نرسم رعاكا ظ

 رم انا ادلا بعاس انفو لمس زنا كرار بلو
 ركع كه الفرسومودو دبا نش ى شمسان نيص م تلاونم
 الو صار زسرردلابعاس ع مج صوم وم ناكر نضيف يسال ١
 فالضالا و نيهشوم ادمان اوال  يافولاد بارما يرسل بطال لأ |

 باوصلا ]ل هشة اهضل تسلا رولا ضومر اينعالا وت 4
 لوتيلد ارو ضو ارب دينيا ئطواسفن لو وغلا (لح فاول |

 از ولا كيب ببزيالربب ى الف ترف دهن تشكن االسم
 12م ربو صقل اوفو فعلا لوى ارد اظلاو لك نسر يسفتلا
 مراوس ارق يالا مم الرفاق اًنمعاوؤارسو لون نا اك دالإل
 قلاوا لوو رينا نتا لاند ناش هر نذل
 بييال نال ى راو باعت ةروز رج وفضل فن
 ب يووم 1 ار هدلا يف بيرل ظ
 ملف ءادباليماصإو ياو يرسل بالارث 7 . روكا ا



 داع ار ارش ةروص بف و (ر واو اك ْ

 هرهنو نونا ميال نيم ين تميت داي ثدالار يق الافو لوم اظل

 انما مايل بن ضف نيالاوو ىذلادبعل اق موا يف وسو لو بالا
 ارو نمط بصنو ثاب نمر رتل وعل فصول او لو ياردبلنمرولخا
 لفل ليؤرلا نما فرك مم ةروكدلا د وعقل ديدي سمفب ضو (س ىلا
 لا نر عب بارما ةرايعفركث يطب زف اوواو نيش نمل نيل نسور
 في موبايل هنو اكره مومن انعاب نا ذاك وقو نسكن ع
 قولا عباعسلا اذ نير كريت تلماو مسند انبوب ليدخل عركما 5

 ءاطامو دلل والوفد سم باهر طعت سول يمال | ١
 نا م عارملا غرك نخر اللا ةدمانع ب عب تشو انعابيرقلاء ارسنال |

 فيقؤبمو لو تيكن نمو طإ ق نعل انعاو رم لواء رب ىذلل ارد

 انسانا عفوت زو ةياقولا جن قو ديب ورحل نوع ةرصاو نب
 مب ب شالو بس مدع نها ولم ب ندب عا سر نير فوم
 هاللاعءالا تاك كى اتناكاكاعتا عن ركلاو لو ناد قف
 هلاك ةولزلال ف كاس خب الر يدل عبر يوتا اهارمعو لو

 اسم هخيمانل ضال ىلا ةرابسو عفوا مدل اكباوصلاو لاذ
 هولا اورو يك ضو و رلا قر ابضم وفن اور ضمد لو كك ارم
 نان ذك ملغ: لالغالانمرفا كلغ سمي الو زنا كارلا باس ف
 ةرابموو وابي لل كاي قد ف نمار دكر لل رمال اني عرمان
 ' اهي سؤ ورغم دم لماما ماع روزا زجبرع ذلاو ىطزلا
 ا يوم زبين تس ماعد دلو تدلد نإ فدل نا اهو كل
 لول اناعموؤيسو!ناولاق فيض اليس ب بن ميجسوف طعون
 اهون بوعلي لو ميضاو زم كقوعد دو دلو موحدا بنات أ
 اراك ايعداف باوصلاو شل ذك اعد ا لوو نا مدلول اعلم م

 | | رسائل ولا ا
 1 لباك بسم ىررل هر كار وعلان ,ركو صر ردلا باص واراح

 / نار دك لحسم عند نا وهال ابسصإريكتتاووقعلا لائاعوم
 ١ راك ول الافو قلل اق رز لدبعلاالاقد لون يسوم الا عيمج نول

 ل | /قركو وال جزا ناسيني: باو خا كام

 | ناببلان قو فو امو يش (هئاظفا اعود اليسسما بإب رمال وادع



 او انا فول اكرافول لاف ثيحبوطزلا هرزف ربت مو نسر اعنا ير ا

 ربيع مو مهول اذه مسا لايببلان نكن وعلا اور ايبا جلو
 نايتس وتمنت الا جركل ناار املأ ن اعلا مضار ذكيلبلنعأ
 ل هلرضلاو دار تسال ىلا غل اقالةرابعلاءدمطاقسا ل بداولا|
 200 كيربلو دم ادفالا الدبل عاب بلا فافنا نو يارملا
 لاسسالا ا صحرم ناو لوقو تر ظضلا ليل الو قف سالف 3 الأ

 اداب تصبو دصول ومجد نمل ايبا نار موسي عاد نعاربا تأ
 كوول قلق نع نبني ولد فاروس اظاد اينما
 نايل راشا لوالي ليلا, عمان ايبود اوتو
 نامل تمد ناو مرج لولاو ءال' ف داضا د موب نإ ل هل

 'ء سَ 0 رس ال ىلوملا وك لوهل ١ 9 يب راكلو كلذ ىلولاركلاو لوا ٌثرلو

 دعاة بدلا قي ا لاسعار نبيل فلغاذ مخل هنا دع شلك أ

 الو تساكا ذاب ف الجب ااا ترعل اذامبسك يال و العام رض وفن |

 2 روث نبالا ماو تسلا الا سى ا ةرعاو قعبم لوث ل ىلا ظ
 /و/ انعاو رع له ري وال و رول يعش الاي

 لليل املك دع دم يرسل كن ويف لةرلامجالب هدضورارل نا ١
 ىينم ل "سائل نيولاءاسوونب دغش اراد مدان كرو كن زن
 يلع قران ليد ةرأ ن ويب اقنل بمس صب يلع نسكن دكأ
 لازم امارس صاوو ىصول نول نإ شلك نو رصن دبو وصول نب ولدان ١

 4وزء ايش سول ن وكيف ردا هاسر رفا كو كانرتداورباموسو | ١
 , وبا اند ديل بمر انزآسهموسمأ

/ 
 كى



 نول دال اوربا ما اوت فها نا ل واف
 ظ ل نوار دع لا لا نوكبلر رائدا لا قسم اولا يبا اقف
 انك ساد صوور وا ع باول هالضتلاصجنو رف ىلا جو نم يلع ْ

 لا فن ادمور حما فاني افو قنيظشال ميلادوج عفوا نار ابسعاىيتايعدنبوكلا
 لربزبو لدا وعد نوكليكيضدع فولت انك تلمس اوف
 يعد اريل ناريس ف ْ ول ءددلاب هلع تجاورككز نايا 4

 لان يلوف علور زال ل ثراولاو | ضولا وكر ابتعل
 ١ |ثمل ابراز رجب نذل رصولابا بكذا ا
 ' رز وسلا ارقي سرا كال رمان كعب مولا ملل وكلا
 2 يجد رمو اروع دما وجو نب جساك لف يار والذ ُ ا
 07 لوا !هدروا ذل يسم هر د عا فصرت لرش دل /
 بوب لاول ناو رصنا قاد صلال غد رّرلا جن نم نجا
 يورعلا موس بت ولاعب تأ اناديد وزب م دسشدع لد اهلل نا
 ادا يا ” عئرولا نيم دانا نأث
 هازل هرج هلا يبل شل ارك كت ولاعب دال لبق يره
 ابل الر صَ ]0 داؤود يار بها
 أ رلاوارووملاوج غدا نان نيل لل عنو ترنيم سا
 انوار ودلال نهب سنس ذو ذيل دو ردك دلل ناشر الا نا دنع
 ف اقم هنن نا نع فوك ارلاوىلف ع وو موت اول'و أى ضول'
 ملل اجلا نعرك ايفر ْ 0 ا ةجحو - /

 تولع ركل مدلل ع وار والي يال

 7 رسل 7 اذهلو وارسل يطاد اشو
 كلل ازبئيبق يلو را شرار اولا ةيسنل؛فاندادسرص قار ناد
 ظ لود اهلا 1 تامل فراا الروز م رم را 5 ضرار ولا هن ارو

 ا الاريل اونو فال ولا ت ولاشي رن وع وو ” م ورعلو ا اموعضرم

 7-1 "و لوقلنا بس ايمان كلذ دبع وما اوعي ول وكاد
 كسلا لا البلايا ادب لوما وارسل يزن ىلع

 | ريف ل مولا يطول لاق ثيرح ب نولا ىف ارم ويد عي ثسول
 مرارلاو/ىفلاوو فد رعدار رن ايعرم تيل كتل نضاياصول' ٠

 وو و

 ٠

[َ 

 يم و سس سم جدو سس

 د جوسي نمووووو سمس ل



 نوار اهنعا عيار ايري مولا تعا و 1 "قداس بتي | ِ
 27 ادلب كاس كيوم ثوان ٍْ

 قيال ىلا نارا اضراناببلا راغسرقل افالون ا
 لخل ادهبلا م هاوعدىلا :ماهالف ازا ماشا قنعل'نمدواراا أ

 2 اكو اكرهه الرول ارو تفل و تع تول روض ىلولا نا ١

 نيباؤ جود قو وس نيمو الا ىفالئفاول اب ارلاو باكا | نما
 ب راظو زميل تعا ضال سب باراك قنا[ ظ
 رامون ايزل نروسيو للفم سدا اسمو ادع |
 قبو ابيك الدان اء نيس لورا ١
 وا تفك ىف ا اشد |
 نا 1 027 ا
 0 ركل اناع الون ملك ا

 ا ١ بإ لاك يلوم رين: لاك كوكل أو
 هييديهمد 4-0 ظ
 كاد بي شمل وتنظم ابدي و

 لول ظ لوب اعأ توم لوا هر منم اوفس,
 موك يقلى كري موا هيي ل ا

 ”لانص يمر تن اكو هبة ءار يطعني رلاهد قير لا يدع انب» ١

 هوي مبيت ٠ رقد
 2010 روتي د مدس يلو وما نوكيا زازا وي ريالا ظ
 لروواربالاو ا ءاشنمل اب الار شع عوز نيرهلل اراك الا نيرا اذا قلطماي د ظ
 سار كل نادل نع ناور وقتا زجلا دع وز كك الا
 نال ءاورلاو ةووتاكي فصول ايو اس ال رشم كا ظ
 نالطلاو عاجسلاب تق يي امادنطو عمدت ع رولا (هجر الو ريس |

 00 ا ناو رعلا منع ويصلاو
 لت عقول ماو رابعا ضع لاوس ماو ا لوك اذفاهيف اسم ظ
 دلت راف الوجيز عت 9 نيل وغلا
 ءارإز قع لوا را 2 نوذأى ان وتامر ظ

 ل هب ب قكاوكدالإ قت بعنف عمالة مذ عقم زال |



 ٍ ملا الاب راو بلله ديل اك سب اكيلب سأل تبلل
 ظ |! لئلا ت هاللون ى ركل لوو زل رف ار لبسكو ديل ع 1

 ها تافلا ىزكتلا وسو دلل اث زكد نعل اهنال سل رار
 ١ كوي لتك مالا نعن صال ةردو قي رفا انكيدرلا
 1١ | لونك وءادتجالا نو اهنا د ب "كوصلاو اهات وادب ا فيص اطنخ

 |. |رربتارع غلاف لت علا لالا الا تفداف ودك ب
 .٠١ زنو قهر اظفلو رسما ورم ضلال لرد جا نبل افرلزنو رايت
 ١ يشل تطور ان اذ لولا ويوم جلع رز واظن ا كك
 ارز رابعا روف ير شماس لاق اوصل ير يي زمحب كدا نا
 هادا االالاناكن افلح دز لئن نادر ايصالار ب ىارتكا |

 نا كولو زحل نالوا نسال ب عير قيل بيسك
 بسكر ال وهام يتسم نضف ناو مدرب ل قيلت على اورج سل 7
 اه ناد لولا, سائر عاسيرمةءاس تعرفو بزل اكو ربع

 ظ مولا قر لوق ع راه رول ذم نك نايك ثراول اظن
 ١ | يؤكل لالا قتحلامدظدويؤمّ اند نأ اقدطم تعلم رعال فال!
 7 | ال قيحلال مودل وف يل شماس وراي ىلع لال إى اقتلوا
 م( ضال دس ا, لفلاروغب فو دجا وو تمارا اش اولا انعإ
 ١ | ر/ قوص تال اقول ارب دل بإ ىف دم تيس ت ولن يم قنعل
 ١ 0000 هرجاسال
 مافاولاوا سلا ةادإ لا رجول ربلال خصب ربحا ةمدك
 نرحل للنت وكن لمان ميلا ذا ل نوال
 راق ورمل كرت عاوعسلا ب اعار ثس وكن زمالتسا'
 |[ لاينر نم ةليرج ثياوا ناوى بقوا( وابق لوفر اسكر لا ياس
 اكفاؤو ماو دل عورا "طل نسزص يت خي ورعد منت عا را خل ماو
 يلو الع يسال رن عز دبع رول فانك د
 ”دنعرو آر مدبحلا يق طوى نمذعؤلو لو يصف بال زكا
 . | صزكل يت دع ير سعو لو يب خنت يف لول قاس و تسوي باد
 | ١١ | تلا روقدشمي 0 مراوالو ا فيصيي لوثومد ولا
 رتآرءاوباذالا اتق اوال لووول ]فرعا بى نيل



 يزعل لك بروق ةيافدلاي 1
 70 وكف ذم او ضال

 :اهتعشاداستر فاك ب تيك ويسر بفرع ئتكىأ
 اسك وطوال اش نفيس نر 1

 ابدء زصحر لو يقل دع ضلال قلل اأو فاالاومنن ظ
 طب /اينوردغرر تؤل»ا تل دميفس ولالا فلل أ 1
 اب ئفاول'/وضلاو كلو باكا زم اه وودول علو يونغ
 ااا رن و يمر قتعاومدى سلال مينا نوبل /

 عا انضر اههف ف لالا ث للود عاشر صاف ف لالا ث لو م» مل
 نرالرت حسي نمر ابديت علو مم رسرلا ىلا نضؤف اهث لود
 ديمو عر زج روب رسمت الصوره فل ! ويمر
 انف لالا ثطومو رول وبال ضوفلا امر دل ب هاض يئس
 47 1 ا لالا نر اعلار دي وللا الذاز#

 لال نوفنمو يب اءوفنم ذا وفانلل نال فلالاثدكن اكأفا ننس دهتل
 2 نياق ور كاف رخال عاطل مزللاو لولا ع
 مس ارض دبور لوقا باقم ما رربعف تبا نام روق طقسا

 ةابعو يقواكاشتو زن نا تبا اه ىلا مهسوزت ناد دما انعا
 ريال ير اولا وك ونس سو رو رمل تبسإ ىلا
 ربل يصوت لب ردعرترل اورعبريل ير ماو ّيلطاارل ادع آلا

 ريشلا/ال اق رايس كم نول تولوا ءاوف يللا لاس | نم نوكل ع ال عر

 اقمار نوكيا الن كانا تلقا ان مالك مو اهيا شيح

 وؤتيول توب يللا لولد طنا نم ياربلاىل ال لاخر
 / فار رتنافن الو يال اق نإ ور تسب قلع
 00 200 نيون د وبوس يعور لام نك الن نال
 زكا رك 00 از 0 كو قييلع

 1 تنا(هطمزو مياوجرم دردسيس سول
 00 طا لاؤاس يلا
 0 /م روث يطال صامل ارردلابء اصلع

 نا عي لان واشعن ا تفرد 3 دا | كيرا



 الشلال عجم ١ 7 قبل لور ررلا بح اسوو اهلا 7اس 1 57 :

 انبات | بيف زعلت بلو لوقا وما ماس طر ورينا |
 يأ قوس وللا ف اوتاكو ب عسضل ب يي ونع |ء
 و ياسلو تلازم تسال ا تبة يلغز كذا
 هاوار ةردل ودان انيس يلا رعشة لوكس ازال
 اعمانمابكي والا يا ننؤ |
 ' سيول ةرياديرخنو ورواتب لوغل ارب لاغير ساطع
 اية لو بظر ئلطلإرل 01 مو الا رمل . سب قام

 اال سرا فرو وس سيئ فل اتس ناز "لالا ندا

 : واب نانكلا 7 ظ
 00 مك الا: 51 0 رثليركلار دك
 تتنكر اوس رنات اس /لاعؤي نمارعطفرعوقو رو بشل ةر اهلا

 مانع اوؤ/ م وورماميف لاما تائياو تولو قر 0 مسارح نار ٠

 لطدارازنوعؤتيوجت لانكا هولا ة رابع سم قرابعلا

 ل اكدولا ناك لري ترشسإا ضب ليو ولا

 لل ماو اكريف كيو اننا وازن ب لسيف لا ع
 رار اناا فالس بيل از يقصر كو تعرق ازال
 0 مولد لالا الوم تلين الوء تورد علا نزاخ
 22 نظل يعزم 90 اًوملااربوزلتل 217 لافت

 6 ءانزينولة رو روربرهملاو نوم زيرو ارو "سكاس نكس يول ناكر

 ماو فاعلا انمار م يشكو تم يشمل عيبا علو خالل باقأل
 وال تاب اا بامر الغش لات ءاهلاو

 دقي ايمى لال قفاولاب اباوع نينا ذك رول انك قبو والات وغ

 تار لولابلل وسور ارسل بارع وفا ويا

 ترلو نا ةروهصوموريسمتا نمسا عوز ديل بمال او
 كولن ةاكيمال نال بل شاؤول عوز / لس اهتور نم

 عرار ل فالازؤينا ولك للطن والف برس
 أوما ويس ةنارررل اب ماض لوزا رأوه سور نمورس



 نانا اوس علا عبوش ملي وكءاعد ال الفم اكول نو كلان ىانعلابايبناواو دمئبسسم نافع نإ الم لو مهين وك ادام اس

 كوماداعداولورلوو سلا ضاكيريصت دعو زن وفالار مالو نزلا مدع
 ىتلبماذامانعسدوجارملال ا
 0 ارتال عناب طف انها فاك ور ل س تسرا نإ
 تمي الرزعقومد ناك ذات قو نيرة فال تدلون ورك
 لري ودحلا نوكيا اليمسيكع وعد نال البس ته الور لول ق هش

 للك ىودعلوكئ اري ةوعدو قولحلا تو اة يوم دنس
 رادو اع اءاصاضق 9 نايرلا ّي ان نازل ومرلاتنفوول وهف ور ضن
 لاهتسالا ماو مدح يلو از افاصاقنو زكا ظفار ع اريلاةرابعازم

 زاد نمزخأي فر فا برضزمؤيكامادج/ ب يضن ذاب ل وافيمسل
 روز ريم ز اانا نيل فدك ردت ريسدعاو ليك ترا
 0 ا

 قضاة يرابرلو بس قوا ىروفر ودنا درك لولا ينعم قرص
 لل نان نيطوسبل نسل نبك نر نلعب
 لاقادا ا بلور نيمو ا نارا عل انغامي فادضل,ىئنجالاىل ولا نم
 516 دياب نسناس نان وانت نيك/ قنصل
 74 شت لونج نرش زيك موتانا عكا ى وعد
 ترك لو ريغيا نارا طيح تأ, لاقي بنل ووو با +
 م نال لوي ب عرب يسن كى اى نال امزح ملف” ئاضالا لع
 ملوق تاكا نلدجلاولا راكم ذاق اكول كوع
 لعاز 101 ( قفار دلو اسك زععارريو

 ذراعزلمل زم عزت كمل ذعار فورا هخاستلقذ
 سدت را هيجي ذذاو ين ىو ل ئخاومنيروكلا”كالاعا راكب هاس
 ازعانيزروس ظنت ادرجب ضل ذا دفاعا ى رق صول رلؤفورخ داب
 لولي اواو اناك سنا عال لمان رس اوارباو ريو موب الركوب

/ 

 . (لزإ ىربالا يدشالرأس نما وشل ء يصرع رن نع ضخ افاد لاهم ئاهشلا نم

 ..| 914 نيصكيرلال اقررشنلاب ومصر وك ةدعلابب| ف ىتساكم الو توبوا
 ااراطل و داراماظرب ير مظلااذم نال وقرا (آلا بر بوو ا رطقم نع

 م



 : الرع راجل زف ع صو هتوف لس شم اهيل م
 فنا اا نصتورطب ضف ونس هبل تلزم اس اهب نويل
 :لبسأ وهما سلخ اا فاو وصال

 لالعلا ط فسر عراق ثمر طاووس رقلا وقابل كر كلاووقأ
 اهكولاك اواو سايد زور سواق ست لولب
 002 لابو نازل ةر ابعد اؤكد نما جراب

 ليحصل رشا دلالجومد بوكو كلا بس اورو نا
 أ نيازي, بالقوموامناماب نوكمولاف ثحبانلاز غرو و
 ناو يزاول لول اني كيني لاكيالاط كل زو قصر لا
 ريع اطوم نوبل نفث ل نعول داق ند راجل منا
 و اقنئادبعلا باو ورع رن نايلفا» نال لو نازاظاناكأ
 ىا رول هذ رولا يبل الا ياك انا ةرابعلا عشا
 يوان اى لت قلطمو ريغ الور ثرع ال يخول نم عون ثم او عيب عم ءئنر ( تدوم

 طرضل اكو تكل نك دهب دوي الئ هيك لان تا
 | 7 تلافايوتدا ذا ولالا بانك رن حبالف د ربطة يرعب هتسيملولا لل
 نر يلا جاني نفي تناف تزين اوف عال رعاك ادلة تلك
 يحل رعلابوارا تلقوا فلات فيولا د غاذس ورك ناد بانك فر
 0ك 3ةدواعبرئهل لش نا ىلوما باج نمو انعالاب قمت اكل ادع
 رو تناف تيد يزول )هلع نعل ريدا مصالال صحاب ءامتلا بساع
 1 نيلوعل هنادي لياطال اطل وك اكرسعز ارض الز كأ جْسو أ مالو عال
 رابين افلاام نعل نرش قيقر تاق تزوج نال اذ نونا كم
 2 دوم فناو اتفاق لج
 نا داع ايؤسول ئه يارنلاى لاير تسلاو وزب يوم ولن وببال اذه ما
 ينال ؤفاود ةءاوا ناكاربك امواع ىارلول لوول ثا الطاب ناك رطبلا نسعي
 انور غيصو برايل مدخلا فعولن ا نم بغل اوال نا دللء امسك
 ب عكا ة روسو ناب اررضجل لاقي بجاد وزنك اقف امر
 ٍدلطإ تحلو ب نحل ناين ن يعل بها اهاواىتداو كسول ريغان ير
 مرافلاب دار نب عفر اذه اون ايبلا ياو بحتباكد فال طابلاد
 ماك نإ هكا ال بارت سلا ربل ابإ ا اكن الطبل



 وا لرخنو ورو ىف هال ةارغ ذل مولا نم قول نا ضل وليل ردا م
 لما دعم دل 1 نيكو وبل والاوزف ىريلعةرونزلا

 نت لطب شما غب تيد ينعم ملاوي طب ردطلا ل جنب عوف
 كبار زال قا نهرب كك يدعم يقاوم
 اورج وك رابك اك انكار توسل ووين اكل اب نم شتم

 ير نجا وعالفالاوأ تنتسب يمس بانا نسم رطل
 كار وذانام لفلان اكيلغدارمورنمصقين لاب نك ارب للاب دارو دري
 ايزو قبس نين هضوز كوتا اكتسلاع
 هلم طلاب ضن ظاووابقاب خزان مروفر وول
 يرو رافابرل ىف االد ةرسافلا ءنككا اسم ها: رودس هتاف
 كر تنك ط واقر ,(مقلعنال أر تم مس زبن نم
 تس اها اة رسل بانك ,نبقلا نا ئ يعبد وق مابقام ى ا ئاع ال مشلا

 همس اذ اهثامو بلا دك عنو لا لذ مران نكجبللنع
 ند "تلافي جة دس ف بانك ءاربامزتن ولع ثلا
 دس ٍج نكات قومي اهلظونر وار تاك اوصال فلالاا

 مابا هطول ناخب سلايل سم وسبل
 الس لرلنمروكال افلا نوكداوب حسين مزيل نوكوسم
 تألف لاو ةاذ نب راو الق
 طوس مت اهبل بماسإمل ا م افئاو ا نيبوصم ا موف ناك رق او نع

 روث يرعالا يذم دعإ 11 رضا وسوي ينس

 قر وارلاو الاعب (نرمزعلو لير ص ور ايعتمتو ازكص يعرب

 كيور طوبملاةرابكب تعفو اور ارنا نيل ضن اياد تملا

 غلا يثور بجو لوول اى دارا لكل انو م برميل باول نا
 "نين اس الف ديلا عارم ركل عتلغنا
 مينببج ب اوصلاو انروتأ نمط مف ور بصور وف نوع جالا طاف
 161جم دوز قص ضو بقيت لاسم ريل ذيل
 تستند صباغ ى عام ف سجن اى ناضل سر وللا
 ادلع ف نذر انعقد ىظبعلاو رون هلا بتعب
 2اييغن اعل دقو اراوبالا»لوجللكي تبدو لوف طلاسم يدم تن



 روجرشلا» دلاببالاو (ر ضو كابل اةيذيل علو شرعا وولاة هجمت
 | طف انعا اللوق باكل تاور يحس با اورد احترابعد ارق تامل هزاو ةدوبطمليدلاوو و برت ىسداف ب ىئت ذل
 بورا كر دلا قبس وعول قول ذعاو ديب لص ةرابعاا
 هع انعاال لوف تيكر خاد از اح نا كيل بعز اب عا هفانعاال ل
 وما اكوام يزمالان عزا صال سل بعل هريوض ناكل الع
 فس ال نمانهيا أف هدي وريال باوص/ ل عار سد وبعلا
 بلوف ىلا عجل نيل وذم ولاد جولاو لول بنام
 راكاظؤلو بنت ف ةر وكلا افا رب نماو/ موب رول عاني يالا
 لورابعلادصزلا كد ضعلا ده لاو زيديطعبلاب و لونرراظوبو ميش
 للفعل تضنو قطع يناثلا دييضعبلابورجولا زميل رزعجاقرجويإو يللا
 بارصلاو وبار تحلا ضو لصامزيب ةيطعبلاب ىلا نب أمي ئرشسلا
 ادعت ديرب لكلا( نافولترلا قفاومولم ةوإب لا هرم تدب
 الامارت نإ مولا, ىرلوسس زلال دلو ما بتساوحل زيك لو
 ١ "يال اجور ترسل دبس عك نا تا يكب ديق قب نك فر فاما رنا 3

 "اب ةأرما تلا ىاثاالبا لور نافع تام اوربلع

 لاو ذك دبل لوا قلم نفل لوقا د ساب حرص كيوم
 وق انعالا ىٌبىامدعد ى 242 يثواول !لريلا سو باوصلاو
 ضرما ذاك نراو دصابس كون مئبجب الل نعنع اال
 را ماو وب دل جالا نعاضايتعا يل نيرلان متحرر قد نوم

 (قيشر دري ناني ادم نبي مدع د0 الاهفلال لوول رع ظ

 لانتاج يدلا نا فز لاوةيرمشيلعب رصد تسال
 ايولالاوت دسم اه ىئابلوارارلجاولىفابلاوروقة عبري ناك
 طاف زك لو تلا: يدطع رق يرسل لب تم
 اها اناه) بلاى ثمن ىوا تملا فيصل ا ظا ال ةيعلا ةغيصصا
 ,بتاكنإ والاه ىزمر كنار لربلا نهال يلو وك و ىلا
 اهفاوقلا ريالا ها فلاد جول نا بجاولان اكل ذلة تثو فلا
 ياهو ماسه زفو' ريالا خلاف ورار تلف تعفو بالا نالرجل
 روك سلا يروق نوب لرسم يسب ان مضاد
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 لع ولا بناكو زنى نول وعدل بسال دل ضوى
 لرلال يفااؤ ارز الح اع ىلا راف كر ااه دبح ل وقم اقنع
 عضوا ياخ ائيجلع ورحم املس ال لون قزلا ءركو ىلا ندع
 ولن كر ئاغلال وق جيلا جاع الذن م فلاب احا ليقول ةروصلا
 ميل رب لوضلا» بازل فاك طار م ضفو املك تلال وف اف

 قلل فلانا انس ةراشسالا تتيسدفو لاو ناحل بضاصأ مالك فاو دل باسات تلفون قت اسللئسم ةروع ظ
 دروب دلو اههنب كرخد اع دالو الضد لول وبعلل ني لصوت
 راسو مزهر بلا قاكدتحاى اه دومضلا ويف شمل بانك
 جاصا غ3 7 1 م تسر يرو نيرلاول

 مباح لوب وبقلا ولع نمرما يكرم ما نيدلا ىو ف دير وتس لارعلا
 كاف نو وبسس ا كب :سيلكلا
 هما انا الوغل ذر ار هرسعلالى ورا قوخل باهل ل وضورلو
 طرح ريادة اوندل ط موتو زمن

 تصف بن اغلى داو ل وزرراومدعالا نع زل ظفل سكي مالا نعأ .
 ملوث ىلا بساخلان و درر لوس نال جالا نال كا خلاق

 0 واللون ايري ةمالا و ريجو مودحلا نيس تاب
 ألا نيدظط كو اوهسفن رع مإلا تبن الا قولد ويطزلاب ص كرتعب
 عرالوا جوري لل ىو اىئاذ وز لا بءاصفتل نموت يلااكل و نع

 رفضت دماغ ناتلاسإل باور 0 , 0 الفلتر باكو بذا 6 ألفا ةرابعل ربل للرب سول ى لى وال وري مرماو |
 0 دلو لوو اهدعبو زجل بقال راتني راو ل ١
 وول ااذ/ نم ئانمالاكتراضهاب د يقال ء نيت نبال
 ننال ىنداقعوفب ناوزتادنكو لى عرف لا هل



 امور است نا اس اكو ىلا السل نسج تك نذل
 سا ياهل دعب صن ارم نولي قوت هناك يد يكو ىلع هوز 06 و 7 ا تل 7 3 0
 رف العر نس نولي زلال فعل لوم عتب بارع
 قالوا اذكر دسك بالا ب صن نو نب نعل ذاق ب ضنا باكا
 ٠ | افلاوز'نا كا لاقت بش وتعزيز »روؤ يك ا
 ظ ' 4 نكس ا بيضا يف بلا وس كو دار نال كر شسلمجالو رظصون

 ءامدارلوب توئرتال يلد فلوق يلع بجاولناكر إل" لع دوت
 اأو اليتسسملا ريكس ببن لاك تال لن وريظوزناكلا ىف ال قفاول امد
 دادس ىو التسلل اها بغل زال ىف كا اذ و ويحب ةيارملا
 لائم رك اطر رر ضال طف تو كال ةابعلا
00 

 كرا رعت وتوت هفايفاب اتناك ويكتب "كوع
 البدل ناعم لاو روق للاب عفا نعامج السلال
 الهو و عشره صزع وعفا يدش لابن كارما افرول
 موز قصاب اعاد نر وكل نك فب قنا كا 2 ١. مادو جس/ رنعال هو يري نسلا نيناذا نك نا مدا ظن
 لنك نو عدس ولو وعلا وقفورترب 7 سس

 ىلا بكفر در مقلم ظلام للود ز اغوس ام
 ملاين ف سول اسمو نا ىلا فلا هز )غانا دعاور/

 هداك بان اد زعل هوك ماير ردا ب جزا نم
 نيف والا ريت نفلوروق فعل ع ولا دار ايتيك صلع وزم

 و ناورص | ثوروقم الع بون رتل يلع نعلم
 رافعا ل وغفر نفذوا ن مو تسير لوريل
 ذيل ةروصلائ الفيش! والا ةروصلاو عمت الاى فال نم
 نفعنا ع وادع هر ذم جو لرفارايخ أ اذ بل
 لملء فالك ربل نيل الة ردع افي اتما

 فال وو انعالاب ىايرفاو راوتر ئانخا نمو والا ةروتصلا لح خوي نا يباع
 "يعل نيرو ىدسمسيو قانعالا تسل ساي واداودنكت الا ترايخ

 ىلرلافازاو تيوتا ناراوتسياو قامو جاوز ارت كج عش
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 م روك دسلافو اههرغذل عنك ال اضل الرو نزلا

 مز وعؤمل ل 0 رب ! ىنزلالا
 ل دايلعد ازال طلو نيمو نوي لاو ناهي كيرا فول ى داي
 "عتب فالوب ةننللكءآرل ال جامل غني عقارا إف
 ل بوكس اذا و لوبا باكو شلل يزلادروق طا طبضرلا
 آر غزي نعلاؤ زكيلعو ازرالوزمب/ اف اهلل وا موب نلم»ايلع ودلك

 ناز اهفالرصصار يطورون بل خلال از
 تاق ا نخل وفن نحو لون ب انك ل دب, ىقي مؤ ارافد
 تباتكيلاودلو ءاوس روب حث اوفي عرج ذل فاذا لح رع باوج
 كان, يب سيمر قد ذلك وعبتم ال باكيا ورلد دل رج وا

 ضال للسكن سالذ ما ف جيف ظل اوقنلو عال طاع
 كلذ ىو تاك ؤ نحيط عتفو ورم قنوع ذا نول قو باولو
 لب رز برنا# نبا نخر رعبفانيب اريد قعلاو نك روز ثنو
 . | ةصفناللوق لزلا رابع عقواكت زيف ب اوصاد فعلا تيفو نسق

 البنك تى ايبا جل راقب تكلا دعو صف نوكأ
 /الربلاىراباقصرتت كيال نوال رابع نذل ناش نس
 راي قتلا خال مالاوبدلول ناك عراف يللا يانعلا ىف
 نال بالو اوما لول وئام ناك زك با بابي ءالورلول
 ول يقتل يدار دع نقلا مؤ نم تب ابضلاو تنل كلوا

 اوبك ييشلاواب#فنزعرعاللاباكاذ اكدت نسر ل عر
 اوفر ضقت اهعاب با 77 اهوكاضغلاو وت للا

 ايوه تكا ول قأشملازع زيبا نا يفر ونجمو انو نوم
 الكس ءانكر كوس اضفالا بوضلازىل ل يائوو  :يانج عك وج لو
 نآس دعبو اواضعلابتاريوكق رملاو امدعلا 7 نرركدسن 5

 يول علاق امنا اؤخاومازم جالا هردع ناك ارارب و يجز
 ان ارالفلاو واو ارغلاو ولان الوم انصر الازبق: بل اطتس ىك
 نراك ردوا اهم ؛ ؟ ةياملا غلا
 اوكا بعل زف شيال كارم كاو وكأن دين لور تو
 مدل اجر ن الع كك قابس قفاودالايريقوفر بتاج قو رذعتا ذا



 50 "لولاه ذب انج هك ول ' دع يانم ثس ان مورتك مز الا بوب
 ليكن مد رمي لئالا ل ءايلو الل سف ةرعاو روق عمرك ةيانعلا
 ..| واو واف رزين ضو اكان ادوك زن ست والا
 "اصل ريلخلازو لوبن ب حضني و اشعل ايد قال باكا انص ند رد اسنان دلل ينوي وج دوعن
 وق نع باول الا لا واو نيمواضضل يق أ
 باير تلا مو ذي انجاب مومن ادع ءانبر اك ربعلار بل طمرل نام
 نوب تول كرب يف زب نكلاوود ةيانيتدد دوووم عيل نم نإلاّنا
 0 اجاوب
 ' دما اينسوادعابلا لل اهننالا بيف يضرك ناك انككاومد
 جو وريدي اوعالا ىزه, نع ]فكم ورمل كا نا كيلع بسب الو
 . |لوال لالا وةروتدلاو نيس نيب قزم يامل لاف ضيف
 كرون كلا دفع جب ب نت دصو ارد جحر قعت يان اتن
 0 دمر قام تاكا نا ناك اذ تاعي باني لمزيد مل او يلع انكر اواواوارطلاد وفول نيني يلا بولا
 ل خنإ/لاثاذاف الي تناولك طق عشب عفوا يم ادقو تن ل اغلل
 نمو اشتم لا رلوفو اولاد 'هئرلا سالو ا دارا يقرا عؤحل انس لبث "|
 سلا رك وبيننا هانبمو ف اها د ارم ى الئ فاومءانضعلاب قلل عبق
 اكل راباطوسبل قامو يركب وروما ب رد أطخ بانه اك يان
 ملا ئانعلاؤ دن اكان سر نورك ن مز فالى بعل اس بجبال
 اناث ”بس/ اساء تباكلا نالوككأ الئ نجلا ناس يقلاو لو
 اك مس هزي فا ل ماس ل ألا كر رفقا هركو ثدالا
 ]شنق مال نط ذاق لراك ل كو ل باكل ناك( دال ةرئافد

 ناز وبان ىادوق باكل زاك يالا فرك هرعت ع وزب عرب مال
 تارلؤوالو اب در الين امطار كاف 2220012

 ايلا وو اب اوه نوب ناوي زبه بكار يك لولدي نا روص نإ
 رعبتس بلادك لعؤنمل'نالط'نافرردلايف انف الجوري لوف اوفس
 ؛للكقانغاا دو نيىرزوحضض وزفات راو وقرب يفد
 نم الولا لفشل ىااربا دعس ال الل ول اك ءالو داو عبر شرس



 مح لوكا تروا اذلو .لونموبا نعا نا بالى اومرلامألا ل لولا ن م
 ونقول ذلفارصتؤنظ ازا الو عاقل نيزك نا كى انتل دست ع

 قق انعالاث لذورم ايقب نوعي و ءالولاى ف اررعبس مان 20000010110 ظ

011111111100111 
 ياسو تمم يرو اهرتسم جب يارسول
 الر ول روت بتالصوالصو كيال بك دولاب تلال
 ابعت لق نعد ليشمل نيكل اول يلول اذهل قون
 ناو واعر الو راع ومب الفي 0 نول ف
 | ليف ةءافلات رع اٌعصر و الا ياعلي الم اهراى ود نيب لام ثدوب
 كير فربث ةراغنكا ذعر دحر جر عمم دمو /
 يا اعلازعلاداب كرفكا ؤكردابعاس
 هواك يقل ةرئاف بكام ف انمؤتجكقاعل قوس ياهوو
 فران اكوا لوو اله ربسئالو العم تييراوسو نيطتلعر الو ا

 ىلا ودعلاو عاملا تدو نيرؤل سمو طمعا لوب يقاتل نو
 نان يبخنم نربي ب ووضعلا نو نيفط دل سنس نك اذسقساورإلا ٠

 2م سس زون ف مسافرا فد وكيك نإ لة دع أ ١ ٠
 ناو يبرشيلاساب عزك انعلا كوع شل نا لاعب
 واس لبقئالاولاو ذو مور وبطل ضو وإ رعوهفلا جا ودعلا كو كسك
 فالغراول اقنع مالا ةدامزل|بقلاكوننعلاو الولف باتل
 هدفا ذع تنوعا ذ الإ داواب نك راقلا بم راك ف سوو
 نراعاوتاساةر 0 نونا لولا تون لماذ بلاسم
 و ب ويعم

 لا اوم كا ضلال ا ىل وتدل اورو اًسلإمو اص نم اعرلإنفلا

 مدعو اشبع يك را ولاورةدلابحاصل يلا ن يلون وقل اذمالا
 كو بم يروا أي وسمر ناسي واو لولا ودا التس
 ما وورلد رن كال دعل
 طائؤبن م وجرب عزصو دعوصر ازد الوادوعسل طبول ايفا رهو باد

 ملم بكو عن اىلا كوع يار زوم ع بلاطة قفاوم لعد رج ف
 رز

 قير هدباو ياا قرع م[ مرض امر يولا سف تيارووار درس ماكو اروكش

2 



 يوك الار اول يلع اكول تنير سأن واتت, بالام اد اد يظتالو ال
 > كلوني كانو سداطوامد' يا لاا انوا ظ
 امد نارا روسنا لاو اقنع تالا ناكل ناي

 للا يارا ةروكدل اة سل ند ووف تبطي نا نلانلاو تالا
 (ةلاؤ سنان الرلولاو درر نس زرقا ال ثرلوث ئاروتور دما ئنعاول
 ابل اهيزفاوب لع لمال ئررلاب "بابو 'ءلو ءاللصا زر, تساكأذا
 0+ درج 1 او ” بسعا# ازد لو

 ةرابعلا هر فنس اهثأللو ولم نبق موكل , 0 ْ
 لالا بماس اوم | قف (سلاو زن يفوت 0 ١

 دواز ردلابمصو دقو فب 0 ءىل ا

 1 | روت اؤلاو نأ لاذ اا ابماصنإ ءالولال |
 لور فادي يان ريؤعييتلاةابؤر يتساءل 1 106
 رورو فصلا ويضم ال (وارملا ناو قير واصال نم وا دعم

 10111011111 ا ةرنملوسالولا
 باوصلاو» مل ناكاذ ١٠ بالا وو الولا واعروصُم وف فراعلاو

 ١ قو نوكوروصو و تصور ىيالد نكراذاء ينسج رجوي
 ا // جياطبلاب نوني ةاطبلا, نيك بنلااب م بال'ن اكاذاام مالا ظ

 7 ل سماق لمي لاقطانالا كيو نيقارلا ظ
 ٍ ىاروقو نزلا م تالا اىيرلول 90 1 المو الو الث

 0 ل سرا وووتورنكو زف بمصر ايزط صحب
 0 روب نور اف ءاصرالا و وو يلع د ريال

 00 مدعم لكذفارتل
 لا باز بف ئاو زيهرر كاع حال ردع

 انو زاباا عب ع هن را م الضال دريم, عزوف

 4 قررت نولعو وروما سن كى ننال قف نيوز
 تنبو تبل نورك (ربصول اى سيمون
 ْ ناد لا بعل ربما تل او بال تضالاو

 ١ اكوبجتولك لا ل1 نول إذ ذو تساي الادب توازن ال

 1 اعل نمو لقوات ف َِ ىال ثءادالو اوى نأ بصل



 اقلاع يجاولاةيرلا : لد دق علووت برجل نمت زمور

 0 بط نو زل فاع سوما ازوقمف

 بز يلدبعا ع عوام عد ظولو زراف ينم اروكميضو وابا ناذ

 ازا فول لوي بسلا: اهتم سن ارماظلاو لى لولو بالا

 ليال ةداعلا ايمسكب شا ءاو ريكا + نايل نيم ذنبا
 بودل ' للاندا  نغذ لير طع وتنال
 "علال مولا ري شاك اذا او لو نور زوعنلا

 3 01 000 سل رايعلا نو آو

 فئلقان و م كيلوت نجر اول اوت قالا
 هدا وا نالوا صك اهرلو نو روث احا نر

 0 انكر ار نزلا ورلو يك الولد يغ 000 ,

 لق لاوس حايك رف سيكل ار رفا
 عللرل ل والاقعلا ضي 0 كي ورع م هسالا روع ااا الك

 "كك روتين انا ءانعلاو الس كو ىذلابعلاٌنعاولكرل و 2700 /

 "لذه نمت كر همفل نع ياهل عال نناف ورد طلتك را

 حساب ارق ن ايلا ب نك ئه برسم كو يلد صالا لع رانا
 لعلورسا را وسور لذا هدفا لإ

 وعل رع تكره رف عل اواو ى وخليل عريف نال لوا يا

 2 ليسو لل :
 نا رلوث افيو انى اروصل ص علو 21011 0

 1 /عاتكولاط ت افراد ارلات لهو

 ' ا الط ةرول ل ' ةروصلاسْوو هود وئام ارك وقت ن

 06 ومال ويلعتلا انوا فك يبو سرالورو

 لوألا نوم ضنا رى قئالطلا عوقو دعوت ارلا نإ ل وأين

 نيل 017 جنبا و تت ا

 قا ينسون يزف ةذغإ اولاده راسم
 شر ول الو ءجو راو 0 بز 2

 ”ا ياش هدأ غو نورس



 ٍ امر تب ضل را ما
 ) 7 رن مرعفلا رف ثار ع 01111001

 / اد لادا درا الز دكا زمر بالالوان )2 وبري ا الس ضف لاو
 ١" |ءركو مشل واسم معو بالا تعاني او الخ علودو لأ
 ْ ظ 0 و 211 7

 ' ظ مب رشة 1 رابع فرعا دارك ان
 ْ 0 اا اع رهخال نبل لل دايم لون |
 0 دنانير ونازل فوكو يان
 ٍ شيول وك رك ريت رز ام
 ظ الاعانؤلع و علاض 0: رتل ومو هاج سوس سا :
 ١ | معالم الولع ةوالعر زل بمص زمول

 97 وار ولدا اعبر اها يثُو اتالر ولالا لل اثلن ارصاع
 ) انابدارنا بج ربل اال شمام نادال
 ] 0 امل الا
 ةزغاولا ف نيغلؤس ا يقر اف ليت عال ابتعانادع

 رافال عاف نيتي

 اتاكاسواو 0 رشا فاول هند
 ل 0 ولم صا تسل لاوس ذه اريا فلك
 ا طرود روت اكوز انو انوا
 ىو ضو يتسم ناار و ور واله سيريبلو بل اىل اليو اسوم
 النزيل تلازما مهر نيزا بالو باسل 0

 يرو ولا ارتعاؤما للان مزون ابوس اوامر
 | | لوا رعاك وزعب باي صاقر اسبر ضلع اوك
 . 1 للاب با 1 م يب هاك

 | ذب كورلا لدم روقان زال فل ءراببعال تنك ةياكولابعاص
 ربو دم ا سال اواوا 0 اَطلُكَو ال وقر تلف الا وا نساعؤسك ل اوس ب
 و رو الزب فاران هيما نيب هلا كل ان
 كرز الوات الار 000 !ىانلاطواومد ام م نسوروأ صاد



 وال يللا بس تلا واكل ءاسورلر رانا جوملا
 اماو نبببل لل بسلا نياتس لا تا[ وا نارا نمد قلاب تباع
 اسرع يسمو الوب تنك يول ىو قيال ثلا سنا
 2107 0 ضو ير نوب
 فاكل/وع هزاع بقل مكين عى ناد قلن ر اكو كم

 يرون هايس نودع باقل ذم اكنادا طش
 يوكل اال فاوءظفلو نييبلاو افطلاو ول يرو هرم مرتع
 هاب كر اواؤ ثرحا زم بسق ع لوا اسس امال ال

 الا ثلللا ب فصيل دق الو نابعلا كام ثلا
 لقسم رك كنزا يتألف يلو ءاركلا هم دعبل قضي مشل

 لونا باو ظ
 ارم كاس ون وو نائم تدور اذان بايخ عفلا فرعا ْ

 اوتو كس ر وبزل يلح ف نيبو اا فال ة راك ت سود ١
 اانا لو الا وزمب نوكيس هوو مرتان كويز

 وزياد دو صر 17 انين اكسيد ارناف يلزلاةر ابل اه ظ

 لقواودد يك عاف يكل اء ان و وتسرع تاذلا مكر ا ئاغس

 ل ةييفاحكا نيد وفل ليضع فرم الكوت اهو اوتو سم
 0 ل زادوا

 ولادة فول بزل ظن ئبسصت ظنا ماما ا ا
 نإ فر هلا بع ا كي ةهرصلااو حمال نيب قرعلاو ”يلصلا تالا(

 ا تس اوما بعلو لكل مال نود
 تيا ةلامزا م تيدي ف سن تب هد نبيل

 ان اكك/اعن والم امام راووصارنإ ف طرا لاب ولكي دعس ظ
 ليلا ناك 20 راوتر ورق ندع
 | مروة رتلسر لول اع كاك نفل يقتل عال زك رقما
 7 ثرلؤ ررواكم وفكر كني روسو قا
 0000 عير ا اعل طعاما
 روزا جرا ناو اريذبيم ناز رك قاع روضوترئكسو لوث ونزل



 ا نينو ناو ايم 2170 لل نانم انا

 ةدقدورك ضف اك يح يراسل زا وب رتل ع تلفون ظ
 ارك وداد لوب يئاافرقعو فرات او 1 مال وت عامدغم
 نانو اولا ة رابع زن را او :

 اا ا يبا رظ نكس فلكيا ذأ
 اىدوارع] يا دغر رسما اه ماو مب نينا اكرر '

 تأ مة فلام طفل طول ونوال 02

 ْ راع نيت اراسبك اقل اف راعي الو يغلب كا
 ظ 1 اوال صو ااه كبيس اق هع
 اال راو لربع ركب د آر توب ووافي 42 7 7

 ظ لا تلة يسكن ةيانيزح
 | رزارلصام نيباجا تيب نالورلافينلا او رلولرر بصلاة يسمو قرا

 1 ا
 مانو تا اليسا اولاث زك لنعؤتانكل

 نيبو تاو ماقبل قلل 0 «وريزتلاو دع! الاوز

 01 0 ا
 ا هدعرلرمال اب ولسا

 المار نالؤتو/دالو اولا و رة سكلاع
 نواصل ءاسلا نرى 0
 ١ نينا ضتاف زب اراه رعإ هالة مدع |

 ابارك ريالا نا ىوفالد ةرافك/ريمدهووم بري عم
 طومان رادو ل عسي لت دنيبلا سبلت
 ا. 00 طاع زنجي
 ل 5 ان اامز تكور ونروصلاو ءراج 1
 او الالة ين هاييمسؤع مك كبر زم عربا بماس

 71 2و ابولا اهزمئاصال فالف الب نييعألي ةراشملل ناقش
 0 تن تغاذا يبان لو« نينا خبماولانالرزلا تاو
 ننال ووتناماءن كو زسالا يبس هناك عن لاق بنتك لازعا|
 7 ع اوكا نر رول ارصنيغفلاى ة يمادصعلاو مير كلو برس

0 

 ||[ ذك /نافابف ةراغالل دجال ملا



 للف كاك راسن اكاد نيب عاما 1
 ا ا ذوعؤم اورد اظاذمورتل نعي ١

 7: نايا ااا 1 مسكل اعف كف
 ةرددا كلذ ]سرور نال وفدب رض ولون م صولا /

 كارينا قاضمو يؤلو الا يبا المتن ةروص ثلا

 ل ارد ا دبا انك بلفور
 ياعم وراق عسي ا نفود وخل باو

 0 0 و ووؤاسشلاو ل لال حلل ل ركأو اس سلا ربنا عابل /

 59 انا زوما لرب ىلا زاسأم 9

 171 اهم نيلاعالاروظ رابغ ازبم فرز ماظل بسر
 اوس 0 لاكنملوصا اموال وذ نمازي فالذ اى لزلا ظ

 227 رمال ناس لو لابس نولي 1ريرصا يو /مالفلوالا |

 0 ةانبناكوثأ ا تمول ا
 دا الناي اهتم + الاول"

 نكسر "انف كلل ناف نيمو راي ا فرصا
 نتاع نب اورزملاةروصومب نا |ر وجو ناد باب قم

 لكافه ضم”, نزرج يكون اظخ رن كيور ضو دال
 ربا قاشالفومو را يال نظن رزان غيرو

 بالنوم رجلا ءيقالرصانيازلأس از لَ انمربكاو
 2 اهنا نموت 000 "نيس نا بماولل
 رسم ةرابعل ومب نال بم ئوب فضا نوب اف ةراااءارسب /

 2 حزما "لب اقم ل م لي 1 ناو ضوو اسير ينال ءجبرشما
 بئانابغ ار ناك /اظاابدر ليك نمسا و كوم

 انضر رلوقو عا اد طر صن اريل زاوملااذفلا رض ادق رضي بوث ظ

 ذا ا لاقناو ير ناز كككل/يسملا ظ

 ران ما لع اقروا ال انك قد كنق نانا

 راندا ادن اكيلع ب زي الو انس دبر ىاتان 054 د

 عربيا اسياريقم درع زن وسكت اهر راو ماززدا رول
 ”اءاضإلن او لال لوفر ريفا ربع تلسفاوقو عر ةراهكيدهفوج ل ناد

 ك0
4 



 و ابو رسب سادي لوابعل نمو ورا وت
 : رائي نيسان مدعي ةكسك اداب مارس
 ارا ئفابالفرماعلان برس د ب دوس تا بكندا بق ال ءوصإعا /

 َ و زون ظن الل قل اهثايلع ند ئؤل ناد ارائرلو تلاؤ الو

 7 00 ملا الرول اوم ايي ع

 كرر نا لو جاردلاواورلا ودع ب الفواوال نم واولإ

 5 00 الرعافلا ىلا 20 لك الأ |ضعااوا ارا

 عر ازسوروتلا تيل قة نا تدع سا در
 0 ريو نونو«
 ب ليم تنك رع انيباريدع وب تلفداءرم 0
 فاككاكؤلع هتف عون نمارس ولا /دلا ةرايعلا تناكاو دا او فول
 قوش لبو لا ال نارا ئول ايت كرأرلا وزر ىف د قس ل وقب
 كين با نارغل لفل و كح: لعل جالي كك ب تنس
 نام الزنا تكمل ا كرب إمفؤول

 101101011 "لا ورارعلا| ٠
 1 ربو دادس وق ناو عيل فرش روالوك ا

 0 . 0 زبري نوب نارا
 «|اهنسالا ن جرا واول 00 1 رك جزتاوا

 0 ا انيرلا دلال باوصا,ع وزع لالا

 ما لورب هاني نايا مف اليل اضم نواينو 04 امال القت

 هي اصرلا لذا اغبتضرانانيعانال

 سوا انفاسي مدإ لسن محفل نال وق دين اوبس

 5 نك قمناتنلا بطاط بم

 نونا اجار نأ 00 نلوم
 211 /عافنراو باسم مال ولا :ءاطتتسالا نال اهنا

 اطرد ترس قوووتلوم تار يلا م قالطال

 5 زول رعايا سكاارارلا اليم
 د فاول: حا الو و ؤلررلرلوف يمال توف وا

 3 ثضررو صياتعلا لا وأ ةررلولب _.



 هو لل ُسسيؤو لدن وكر وكل رتل” ايف لع ايا تير |
 ظ 0 و ا

 0112 نانو ىونادعت غيرك نان فة زين
 ابنطيعفالا دامو عفا ناك ثم تناك ف او يع سيرا

 ردو وب ال نرخ ئوجتساكا ذاب يوضع اوبل زفت اف داخل نر
 ل

 راف عابر رل نينا روصو نوير يخسر لازم مدابمد أ ٠
 برصانر طف لانءن كالا دارك قيما فطكيربلا نمد ٠

 امانا": زكا دابا يد هزم رابعو
 ذآ اهرب اري كفوو عب اك فارم ن اكاذا ريال رعسرملا حا

 ياني كمل قاس اشار و ىف انصبادب كن يايا دسظو مل ياوُثلا

 رزين ملا والان يعبر اذان فم ترراظلا ويزن ازين فالف نفوتنو مق خ طم وبوتتال اا يزعج
 ]واثر صاهود يلا اناا و ىسساوو رك زيك ارائالطل ا واراو هرصو ش

 ولكنا نمو ورطلا بسكال فاومامر يوناو وق تفل يكن ع
 و انغلانماظاغاووربار ابك نمىوبنلا بطلا فال زكورايش و اغلا

 رفاه ث لدا رولا لاو هءامل نال ىف يضلل ب وشيب تيارعالم جان 1

 لافاب اوعلطاماداتسارم تسطيب كربلا زه نيو ا
 نالوا همن رو كرت اهسسو اسمو بلد هسا بل اعياد د الاثنا ٠

 خاضعا ركو الوقار كورس ا اةراشسالا وسور
 الرواس دبابو ايدل ظفاوو اظن طز واتا نسل ءئيبصءاأ
 لايعا روصو يث يمل ذاك ويا #0 نيتال اًرعا رف اسو ناك

 قرلادنع ,يكررءرنجلال ناك اوةيعاد فص رفوف ناوي

 داب دك يبدو اة يعاد تداكن اد بابشمل او وبصل فصال اف تي
 رؤوس تاب كيل بيانو لجان رعاانال اعز يرسم هم
 بنو وصلا روس صوص يلا علا وال ةروصل صوص, زئلا وزب اف
 نائبا بدسم سمور ىرالو الندم مصارع
 اعرنساروجت/ نوع ةيتفلى الهبل ئخاب ازماعربلا ال لفلان اخس ل

 ناطاإجدرابع بزل زك لا الف ةدادروج/ يري ا
 اذاالاوعلن لاو فصلا ناوررطو ينال عرفو لونة لا صرع وكيلسشلا| ١



1 

 1 اراه تست نيرا ةيعا 0 ل تاو تلد اك

 ] 0 داو نلعب وقشر 5
 َ | لكلاب زرت ووش ربل اوالاى راسا لاف بعل لاقرب خيط ظ

 0 نيف ووك رسم وعد عزب نعمل اد عال غن لال 4 ْ
 ”الورلوكالق رررلا ةرابعاناو راق وا ابخلا
 نو ارا زةوادكب سلك ورق دو 0 لكل اعامج ىلا حولا اناورل :
 نيل وارلا سل افك ا الاف وقادكت اسس نلع :

 لوطا كوتا ونا انما عياتاطس ةأرللرعأ
 تلعب ذا كنك اذملو لوثر بس (نباكو وزان وقنا

 ظ11100اا
 ءان ككل ك برسول فاضاللواو رست يناير نط ززندم
 كك ككل يمس اال تسب روكا ةروصل او ارسل
 مصل ليد ازيعكتا ارباظلاكوب لغلاف
 و رص طرا مرا الاوت اف امسمأك ادق ايسلانم
 1 زالت كالا فول كل قاس ايريلاوا فنا نأ اضالا
 00 لكنا نعوم ترب الل /ناريرب يحرم
 |٠ نما ىاوازل اوبن وز خسياأو ثور طار سن ونت
 ١ 0 0 اواو نك او بمذ نزواس ساعد 1
 / را قولا ب هاصن الط تلا لرب صوص تراهن الطلع ما

 ظ ا اولا اسف وو انامل راكساروسسلا ازمه لوف دق اوك
 طظضفاهنجرافر جور عمال 2000 ةورل د ارلا خس
 رونا فاه بلا قايتسل نإ تاغ ل ماظل نوير ارجو لرلا
 رات ايها نال اع اوصل ن زارا فضاو نارك
 ركب ظوت اةافالإ كك رسايتطبر لالا دان لولا 2

 يا /نئروزملاك ين الضااخوزد فاطم اقبالا ةروجيغ ف
 تا داوترتل امو د اسيا دلك 1 عمم تنكياو فايا

 ١07 ع ضر روصو حسي انو وووديجانمواو ذا
 | ياغد سوا و اطال

 0 ميو لتر قنا نب اعيسرعإب ناو لوك لل! ظاعاذاى اد َ



 دارت ا سلب و ياقة رنا انا ادع ر عاين

 فيلق ببي الهرطإ موق سكب ناب ارقد كش ان
 اراب نراهم زيف: كن هوب لذ لطم

 0 شرادملاو دا دامب 1 02

 00 ركونلا ع اض الل اونا عووجولا روشان ريل
 ارو زيوت نان كيوي و استرا بسس
 للبنين اجور وبرج قرا راج زدوتسسا |
 امان مو امالابال و غابلاب تكا الا زنك ابا راو ام لك

 با هي يعن ةرورضالف دل اىتال ءلاسيرلاو اكو م والا والا
 افاد افاك كاما تاو ل لاكن رياوولا

 تاو دعو مالك ننال صم نأ جاو ب هاصْ رابع رابع
 597 00 انا ةناه دق منامي سابك ارجو و روث ارع م

 "ا حرشو نرلاور نعوض واضحا "رؤس ايفزبكولا ن :
 دو قوعومر / ارو معل لانو ديكو هك نود طن زعفاكضو وقءل هولا

 دذابل كونت 1 نب«ٍافولا دبع خوان نعويشلاو لول بكل ىلابيف

 ليبنويى زل ضان ةيحموسو +
 كة يضلا مفر اخس نعويطلان خرا نعرض ةروكلوضعلا
 تروق شد كلوا يم اريل ولا ب صدزوكق الملالا از امي

 ريغ يكتلان لاقل نب لولا ب ل فنرموراو تتسرب ا نإ م
 لول لالا (رطووروفوم يو 06 اريو »راع مرر |هل الل اصلا رو تلوم

 نمزوع ولام الاى سو زوق يكول اةروسل ةضوزفم خس انا

 34 3 وير نمتلثول فلق فنا "يلق وارزالاو ل
 نإ. هريوننو مرد الك رجول لر وكل ا ولكنا ناو توببكعلا
 50 4 - يا زمور بم ناثكب

 ا 01 م بلد الر ومألا

 5 مف فلكيا اشسم ناوونّرلالاف ب وأ

 نارإائزلا ع ترنمع نبي "تاللزو امرجإ كرموا نيل ت كولك
 ذ الليل نوبانمو انهي ]والا 277 مقرتطت اس كال فلن [

 يال وقوم, بالا كلا نع (اوه نوب ادبسلا ملكا اسري

 ص

 يب
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 نالوا اربع رالف ىرتش/نإ زوون مدون يافا ظ

 ساو زمر صاضصالا داو كلل ”قيضصيف روعي لك لق طل لالرلع لا
 مره كلا اب رار نانا نا يفربت ككل ء اضف ةونلكملا
 لقاك عا يصتدالءاظلان الطلق طك امر الا اني الو أ

 2ع وزيوارنشود ايزي يفت ىلا للود ودا ب نكوززل
 روبل ظفاوع م واير منإبب قيس هانعمديميل اواو كر لاق ان

 اطفال ةد ايس جبنا كذ ضتشسو ىن | ير فؤلب ورع فولعموم |
 | كئيب ير ءارتأطو ىط عزبقاؤا ذاب جرم امرنا نام سبا
 او قول طل رب ل لوى الكف ونوع شيك اعط ابا ذلطم
 نع قون هزي لرب رك ابك اكعد ولالا
 |ءيئد كرار فنون سل ني نافل قول مابعد لك عود دق تان
 7 انا عناب لولا فريون الوز فاكر لاب جرا ذمار

 فاني نال عا للاى دورت لدا وري ز يع وول

 نمل عبير نوعا سانوا مارا لاهور اال عيل
 عدلا ةرابعلاو نادزلا دش م عقو ىلا ادب مويال م داقنملا ف
 ناد ب ابان اظن نيدو اغنلابلؤ ال موالوردصل الطالع م وافتلا
 :روبز مقل !رازمالاف وصخ تبان قيل اولا ة سان
 ل نوكو ا رو سساطو عن وكت اعجاف وتوكل اواهك يا نوصصو اهابص
 ةروصل دج م قلاّن ا نب الا يراه ئعولو وبس وو هر يال رجس
 وا. ها اصفسسال/ اهو ماوازيأر عا نوكَدل يصالوبرلال قيال وصت
 ل ةهط ت/امووركأو 3. للا ىقريلا ب ورسوم درر ل ايصال

 | ايالكيخ بزيت الك 5797 نزيل ين سل جيلا ىف داو
 قلل عارو نازل اونمالا رول قص الل لوف الملا فر اكرم كي



 ارتب قيطتلو ناو ربطت ام سقلرذ جاملا ىف زيرتعبال لاوزلا» |
 لكر ار يسمح يرلا ةيمارم ابل

 طا 0 عي ناك روس ادب يس

 ا 0١ 0 مول
 1 ؛ر إل مو وى ارثاوى ا

 ْ هاجر ا 'نال (لالدمسالان اس موزي
 لا الارشا عمر او صاع لوادر را ةرابع نو ةيد معضل اللا

 1 راحيل فروقام ع الص ةروكذلا ةرابعنلو فالي سا داما

 تنلورظأو وقال ىئال قولو نعت قولا نا قولو او خولان م (ولبق
 حنو وعلا نود, اقن اف بامان يبكراب ارارث

 ارك نلاكوصاسي يك وزي رت لا

 14 را مشل نون كالو الضر ا
 ياني جرم ب نم غلبيالا 6 ”دشلاب واراةرشلالع از تسد
 نيام لا لول لا طيب و يمني سؤال شكل
 / تام ااعورد (وفكو ودك رابح بديل كر صوصكر اك بيلا
 و اءايقو ور يلاورلا بريل لعل وفلدو لاع نولي ندب

 رم لولي لوف سس جنوط لاجل وضرب اقم اووعتوكسما
 1 نايف ولو يارس نيالا هازل .روليدرول

 4 رق وثوب بسر اصلا 7 0 راب و و سس صفا فذ

 وضحايا ليقو لوفر ررلا ب ضاس ةرابع نم

 بيقدر مف ادا بنس ةدإن كم لاول

 سم اف اف كيو ' ةرو“ اهيئال مك سكر ان لن يو
 | ميئسةأرم اوم مافات تلين ل لو زلازل
 اوان عع: انزلاب تسرق يار و أماقإ قالو حرر وقد ياغ

 كحال رز نر وعر فوارجا بلان ايراد :
 ب رو اكول وضل لاك
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 00000 0 نمو تزال لاب ةنانار 0 ْ
 ببر سلا ضرما وأرى اب الزيرو راو يلف خان الا
 ةي نموت كذ نوت علا هل ىمد راوقالد بجو فو

 أ لفل لرارلا ربما ياوولا بح اصزعجتقو ل اعد تعلا] رتربس |
 زاكي ماسر اور بز نا بلا عرش يروا بدار
 يوت زفو ويلا يلع مار جشسلا /ءراونعل علا
 فالف لولالا ثييؤع بس عر قعلا تا بورقملا رس ير مسلحون
 ب اوروصازمب نورك مال نس و هلو ردك اقول بصاسركسم

 ارز طلرب نوب نزلا انك اورلع اورو ركاب :
 مناف لازمّو لا عبري دوت عئاوعالاادر يللا
 اخس عن 2س نب واط تامل الادعلا نا
 طاعل نس نوع تسمو باوصلان ا )م 22 اق تدون د وعل
 3 0 00 الو رع

 ش نوب تاب وددت شوو ام ثلث
 9 وبلا ريعان ارم بشلل 200011
 و تيس ووو 'ء
 27 5/ 0 . ””راطلا ل لطول 8 كا كروم نعل ٌةوكدبالا ال
 حيال ث صادم نوع وزار نس البنوتات ندا
 كتودانارالا لعزل اهرلو بس تبان لولا ككل يرلا
 تسال نراك 4 ف لافي ص اوم ريكو يلا قكواؤعلا

 ل 1 رووا هنوف
 عتمة را ماو ءالولانز ذا دوسي هزل ورح"
 0 نيبو 0/2 ءاطموا يو دا نيون تك امج
 ما فرك دنع ابا كلذ عصولابناعسأ رضالاو ا مظوف

 كرز سار ءببشاب نياك ناريوق ووو
 كدت امارة ادازلو تنل اةداد مون ايكون ل مولا
 لال لوري كلر لغرابغالاو رس اوانسا ذل ابضالأ



 5 0 و انينماسم وو نا د نك ْ

 "للدار رج ريمدلا ماو نم سلو |/ق قوة يسزب نسلم بر |
 زلم وا فذ ريد بيل اًركو هر بود اسما اسمو و

 انو هاك نتي عنة تار

 فلل ب عزي ال اه/ن يرطائاوسيل وال وفيما تلا الة

 دارلان تف د قد نينماسسل كاماببرا بيكر ظلا ا نور دخت سم الك ؛

 لي يسهر الاملاك لذ ٍيرقالو امانا وزيد لا
 نسون لطلب ل ينو يتسام ودعت راب بلا تلانماتسملا
 6 نوت فضكررمو ى تم ورع ببزمانزوبل هازل

 7 !نا فالخال ماع صو ريغو نارا ا نوم رمي ناو عفوي

 رفا وضولد ىلا ةزمألا وزو ل وع تك علإ وقم ىلاو ةبويعلاو يللإ |
 طلقني لالا اناماب باطما زركون نس
 لعل و وبأن ارث باغؤانزعأكر اضاع الا م نالوا

 ء امم :ءامحرابخاطوار تش سفلي افول ىف ازككس !نلظو لو بها

 تالد اعل رف لوفد ماول لو افريل قف فدعا فكل كلر
 تي طعكشا اء ن اكد رطرىفع بى باوصلاو طوب سرر بى فت لوقا

 نإريختنا اغا هد نمالو رق ايلا بماصوودزلا < تمام وعر ال
 ل اطالب رارأوبز انو ءركو نع رغم مبا ءدنشعاو بسه

 7 ردا ماس موسم الك ابر ل انرزنكاب (بماسورت
 لأ حاسس بل طي هنا غل ارلاتناكن ادور اق يالا نيف عاهل ن مو

 بز الر ىئرايدعز بأ اعاهسالاكأ و فوبلالو اورو انكم مزن م موق لا

 | راظل كف سب ادنعو دوت ماظل هول لرمي ررلا ىف ننس د اليم |

 رومالا هزيل اثم ار زول فص اعنا زج فدو كرم
 9-5 فر ومالاهذسب ناو يمسيمل موب

 نويل اردن رسل شل رزقنلا د وثب ماولإ بقلك زب
 يو وطسلزجاسر ار نه بيجر باكا اس
 لاس و ارم او زمئالا ل روشولا 9 دي امال اب حاد ومنا ينم

 0 اهوا وديا تزين وبر ومالاوزم

 لا مك لي ملا نال ان ررف رحاب



 ووو رز رو نم لا فد ناك اولا رص اباه لني
 دوركم اقنال متابع فومد برك ل نم ماتا هلا ولك بي
 رق ايس ”دوعبو ورجال ل غلاو يارب ب ماس وروى لع بور اد
 ا.( 000 لزلا فلو ريبك ل يد ابعلا علك يصوم باقي الظ تيجو مرقعتر اهنال|
 ل جاللا جاز فقل كنار تن بلا عوزل ب ابعوم بقي لثابتم
 . قليلا, تاكيد با راف زل انس ك2 نانا ويب
 ماوي اذو ريو (١ دهس كو ارسدةيزعد اهنا راما ناكواوس روت
 اناررنع وف ل تلافي ركمذ ا او اف تارركاذا كايد يلف ص بان
 اديب نولي اد تفل وك مراتضاناو واو قرردل شفاف تالاف
 : سم نيدو وزع جزل لادم ساب دس ارك, هر
 ليسادعبرردلاب م اصل وق يدعو صاح بوب وثب دار 4 'ةرابعازم
 نطير نيبو يتبسم ريكو ورام تل اروي ىابرفارل
 بسك كباورالا اد ء اد سسك سو هسانع وم اذ ت بسلا
 رار نبني كر يما ماض والا لول عضل ع وكلا بعامل
 1/1 كومود لسمو زفة يادملا ةرابم كنز لك ب اوصلا»
 بيب اصارقو هرلو ماو ال لارض قفل مادا ئوارما تاكو ار لو
 اج نيمالب قاهلتضاو قول انطاليا
 ان يعتب ين يعتق هان جار ادعوا ديل( ىلا "روج د
 او زيا يول رن زم اذكفادب,و تقولك اذ ىف هاني ىلا
 اركاب يحيروكا ىو اس با درو رعب ناسوا وذيل مزج وصالا
 1س هس سس بريح و يدع اودع بوهعال زعل هي (وول ىف لف اوم
 | هريزسو الوالاه ثيدردلابماصرعف ىايزتحاولن ماه ف ميدويرتل دلع
 مدكور يما اوما يا ف نيلوصالادوط تعب اة اس
 #رواف ارو يفد عارم عزل باردو فص يا كارينا
 تابوا 02000001
 ينالوا زورا رابعة تركب كارتر ظلال شر ير لاتزال اذن موري كيل بالفن يراك الو اسس خريباو رغد
 2مم اهنا زون وكف اقلك وصلا ةدامش كرز ةابخاكزاو باوند يالا زل مبلول



 0 0 وار منا انيااوركلد روز موت در دونلبمو

 مايزال ايمو ناط وها ةداهل در نوبي عوزملا ةواهب
 قيس 7 ها وا لزلةدات رامي ال

 لافراد زا نود ترمس تلا يع ا

 3 اش طال درحالإ

 ب سخي 5 ناو ةيلبالا عمو 1 درااذااذم يال لاما

 وت نالوا وسوق كب دعاك مان

 , سرلاوقآرلا رامز دانا بطيزي :
 "لالا تبع بضل سال يرن ال هتيم لبشر فرق وترا

 59 .ويلو الازم ينس بو مرولا وفلل (شرالا تفرع امر ضر

 رزة وذم عتاو اب يدلني عتق ”ء صم فني الا

 هضاب سانا انبأر نمل اسم
 ناو ءدنع بلر لالع عدلا دلوق تس اور قرون واو

 "املا نونا وف ادعوا قاذ؛ 0
 نان ب ابر سلو ام رمل زكالدعأ
 ريعاذمو مر بانواع م يللا رن اولا كنبة !نعاوعبعاذاو انعم
 0 ان 0 لد ارو عون او ونه ونت
 نين "2 أوراصن راسا اعل اوك فاو لمح

0 0 

 هد سرفر يسملا لفلان اوف ال بذر وطت يرد عا رمش

 اواي اولا ومعمل كرا, نئاسلانوإ

 ورا قزم نت رلزوود ءافولابعاسو را دوصصتلا نعل
 اوه ررابماضينيللا تيفو !ء اشم اديبجاوروطف نرووبرس

 رمل امولانسما عال اقف نينا !نيب يتلا (تماوع ذو ورثة رابع

 ا اضفوووبسل ابدعت هلا ركع نشر نعمل لال هلع

 1 انينسعشلؤ بز يالا لاق ععتال لام دير
 نوايا كسر هيلا دلارافلاوعث وقل طوب ام لا ب

 م را دوس اووس ذل الا تيب نت 2 الغ نالالاث يب

 7 ل ازكلو 0 "وكو اد يرجح اور وظف رز

 دل



 واو لوالد ما يناكوعل ب ارهضجل واي 22 ارلاب يضع رجول ب اىولا
 تاذا دورس انس يذل نوع ودي عناد صم نعش
 راع ى رب قفا شسلاو لوقت ان نوه نمل ماو تلمؤر اترك اؤنا
 افارلا مامالل يع ثلازف نمر اب ل اومالا ىف اوبس أو السنا
 لاو نارا وراي كر ينال ومحو ايظلاو ةراجالا در والاد عيراكديلك و رحل
 | كناكو اوس تاروقعل اف فلذادعا ناو نير هاو ل مرو نيل كنور
 ةازلو يعرب لا تبن الر صاضملا نيس الا ةومحئرمو | رت ومتئرم

 نهكو ئصرلا و ْيالطلاو 4-3 ات ابونعلاو مي م ابلاغ اهرلا دع و لطب م

 با قءارعلاا ذرب نم رابتعالاو كتولاوز يرقتلاو 234 ةدرلاو

 قاما والاب اناط زم ناهد بطلات
 و لاول وسب قلاب ا

 تش ليل 1 وجا دن 50
 كيلوا رع يد يف بلاغا ص صح اور وكل كر متل
 أ لاقرزلو) تغلف( بست اهل تزع انك وب نعل
 ١ بيو ا فا ناورلوف ميار تاورلف اوعو ناك ءواجو' تاما
 ' .' انو قاطالا هون ناك دوتمايورتاذ زلوم راف كر
 جازم اهلل ذر رغل كمر انفوؤاف ويرزق ويسموأ
 هاا روماةلست ديل اورج كم نا
 اف مودل (ز يطفي الق صو ار تيقبو الكم دببة ماصاؤ ا يب

 انزل ةداهسبإ نا[ سلادزبال يات اوزبول ل بطلا

 قرب و كولالد هانز وام لري دوو و ارم بداصاوثو رع
 ضار ؤمامت انام دهون يا ارلانا ا ريق ةدامسورارفا ب

 ىلبءؤاسعبا مالا ىلا اومن كبت عطنا ل فرصوب رد
 قرا ادعم كف بدعبالا ضل كلاب ص اص قازلو

 اهافرعتو اىولا 0

 027 فاضؤنو ني ا طا ردلا بهاص
 صلال 6 ءامسل قدك د 1#
 «ررام ةيافكل لقرب اوهددتشمأز بيزو 0
 ا ارضا وزو وسر/ ب بدو يل تارللإ ها ل



 #0 ن افران ايروكا نارابو رج وام بلاغا
 ناموا سيار امد رطل نرسل ا سيرا
 كال بس لاو ف اضم نزلا ور نم فدو ىلع اتوب
 "داب اسلي تلازف 4 7ث هراضا اوطعوراولار وح ف يحسم

 عربرأ ناو ٌياوروئءارر 5 7 دانس وك نيا نكح 1020-7

 ءارزغ تم رع 1 او لوقو افاعي والوصل ل ا كنب ذو

 نروضاو نبل !/ليعتلا لبن ' كي بمب ال لحد بارل' اف ا[
 ةكبياق نبا ديكر ياراو ع ضمو مساند ل تجرتاف علال
 مك نارماظلاراهنلاواواركن قوق بل اذكو رونا كشلاب
 راتبا يللي ردو الا نيس لالا
 عيناك شب وفى زل واذن كس نمو عافاك خلا قر نيا نم

 طور تلف زفورتلص الفا او ماريا ولع اداه بيلا وتلا ذ ينل ش:
 ققئاشسلاو دنع رسل ودا يطول ثواب لوقو تيل
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 غرار صا ا نووعيل لب ال فس عم ايل اود جاد |
 ظ أ ايل يا لكم ننال حابس
 | جل والو راكابرط اكو _اورسوس قل فاك تدل نفت ب وزراء سلا
 وق ىداحلا ف نعلق يلا سر طالا باك كونسول
 ويس دموع م: .وهر ايف

 اى ادرار براك نصا نو رف روق لقاك هبا ررتو ور
 ىردنب اهثربعيالف عرش ثر داو اقدطمر اوال ءبزدكل ماد كسلا

 فزفلاعئ الخيل افاذلمومو بلو لازم ةيبشملا
 |ًابحقوتيزموريصاضملالا وباب مافي ارالا فالي

 همك

 ةتاوردراس اك قول راو كل ذل كك ف فا
 9 / و م 1 1 ., م >8: مجم ©

 / )ا, يلع راجي نعلاو قالا وار الا يصلك الاول

 ىاببزميدعرتار وويل ىف نلروكا ىداقتع تبت اننا تجب ا
 تاكا ادور نال مس( اكو امسضافلاكب ااضمعب
 مالح نالب فانيسا |فارتلا ىو ومريل اري امر يف اسر عاور م
 كر لس طوعا لي ريلعتلدوالفو اسنل ؛ نالباقسو

 < للا



 اأن ريسايف نخكمو ريل مف ليفت داب بسس تت ةرو ف ولأ
 أ ارىالافولاغلاب دفاع ئيلافوإلق فهلا ح بإ نبني
 اهوطعريزتلاو كلوا ا فز بوم نال بوس! ناكل ة ياو لاى اك نلح
 | ىلا ةرابع يزعل وم يفق واصف هلا ايو لو ب ىف
 بوب ال قرصلاو ريذ اورد اص اهلا لولا رك ا اف ورقم انا
 ديو ناو وعلا واعنل ارب حسو رجل نيف وطعم او تانزيق لعتس فتم
 تموين اولا بوف بنل ةل اص :لدطلاو يشم ن هالاع عقيل رب

 رو وفل تدل فز اقل ادع لوف يارد ىف از وررلا باسم وإلا

 نافل, كيبالتسفذ اقل ]فال شلاب هلك نيف ريبختن ا
 نفوذ طل بلان اصح افا بط خلو فوم ديداناف الث
 اهجار فزقلان اكل لاب ريران او اب صح اق وهلا اتالفما
 وم ورلابآرو لول باورم دعبل بياع بلل ف فيحاول
 قتلي يلذاراظومسرعل ايفا نها اوفو زلات
 من الفا وشك اول اواوس رسلان م ليصأ 6و لاو ف يتحال

 / ١ ١ و نونلال وتد طاق مدع
 2 قرددل بم اضلوصف رنج رشم دودو وراورع .رماو وبل /ماو

 حلف بلببو غض ب لطلو وفطجا نم 100
 ف ناوين ا وريغو زدكا :عوندوم سل زم عن جسنسلاو علا

 هنري فالكل ارواب موقلا لكن مرو فلا فال خروف ينازل انبا لورا |
 هر | قفل ما للسما
 تيد! بل طين بعلو فاول ن بالنا اهمحئناكاذ اف وزمان
 دلو وا لوو ريطو يلترلا ورزق اهدي لولا ارق اهرلولا رول ب بل اطل ع
 لفوارقدر أزل اصيضخ هر 5 7 الو رغسناورلولاو لورا و ومان

 نو وق لولده وع وزمن موو يسرص
 فالكو ربو بسوشم ا ذو ريغ جنم كفر كي ا توصعلاب كثري نمأل
 تبول دبلاطماسبني ال نار عى ويك لاق طقف تنبلادلو ىف
 بطلا ول رنا سارا زب نقل اج فرم اىلا ال يبدل بونص
 فالكاو اضيارخفنل زر جس لاهلا ى ا حتت زن عو دكا
 1 (قفاوم اذه ل بعل قو نكربف باغ اذ قف ثمان

 ادم



 ةزاو لطب فزنا رودرا ة رابع عوام ىذذا بارصلا فذ

 | )ينل لق زكتزي بلال ذا هو غلام جن اورنيعل مل طولا

 ةورراسمر او و شل رخل فشلا رولا صن ب انك ذهل ١

« ٠. 

 مستو فهل امرا( سي بلاغ بعل وو ردا نكن م لا نمل وصلا

 أرما ف دقي رو حرت ا ئعرملاع ووركا نم كنا دورك يال
 انا تاكاذ هند سلام نيد نورس قاتم
 ْ ورعان ١ قوبل لالالا بل : ودم ا زوو ذو ل صا (ىّنال اص

 | 'ذادادع م وف ةيادص حورس ئازكرى ا هذضاب نارها يلف ابيات يح
 تناروقا ف ذاق ئ اد تصاحو مرادي ب يجن اكول و زنا ون زكبلاط
 ةبديص /ةيدقلا ف ادب علا فيل نكن ذانن كالو

 ا لال يعل مارت نطو علو نم لسا وف ةيئجال اكو زجر

 اداب انت اكو اوس  يارمدل ف اوم أر لاقل اواو تر نم وا
 الإ يقمن ىف علال قد ٍءادصملا وس اك اراد وا بسك

 |فزفنوا لو هزفكراعؤ نتف زو و لل كسلا قاقت يامل
 بكراك تالت انك سيال ليو تاءتس هكا ف زق ضال ى اك باك

 لوكوبر شر صراف نر ناقل ىنادنصات هللا نس وفم كف دس
 ىل ادي اغلاو وسكن ايز ىلا فوم والاموات سوا زيي اتم
 رايب رصر ا صدالا طوس زي اكل نفنوف سوي بادو ير
 لولا هفقلاف ىلا نب فرزغل با 20000
 لو ىوعدلاب كرفركو اه دعو ورك تاكل د نان رع نيبالو قواها
 00006 قعدالؤ !فورفل ايرْقا وا باوقلا ]عل ايل ىارب وراق /وا

 اوس ح ءارؤفلا هك ل اق د ع انزل ولأ الا رلع ةدابشلاخ
 اركااقا الد ميسان سؤ عع فسم اهي ف ءتنآر جرا هداف
 رارقالان مرور ضفاكس ناك! نزلا نال ةداشلاو زهر بقالي ناقل
 ير راجل وتل يانياررلا فاد وهدا ةريالفا ينام
 الذ عض هاو ازال دسم نجم لوف نا يفنلا ذر نمي

 هب عيال اخو د ام تال وت لايك انينناول اوررلا يعكر غل 'نمرصا

 نزور زور بلل ناسيففلا كبرنا ىروت
 موف اهون وكان الا لوتنوا ع فصلا قس وف انساني تار نفاق



 . | رابع عفو كمل بارقلاو باكل ادب خخ ناري ارو
 مستو تبن نارك دوجرمال,نغنلا تانو ري فاظفانا

 تن اكيناد ارز عارتشس اول لاو ؤعمالو صيرصتو م رجلا
 .. الات عاعإ تاتاف بلان الكب اتا عاصوخ فقل ع
 انراتروتس زيبرا ص ةرابع ف فل دتياع يق باول ةرسرعر ا
 ىارنانوت او عملا تاأبئااجز فلا جب قش بس
 2 اللولب دل به اسدبعب اكس ابذ حارب هك سس ن وكلا
 "لوز نييانج بذل قف نيؤبسل عوني ر وحلا لرجال طازم لا
 ظ هزل سؤال مم ال بلاها د ارا بس ناو
 اذمزا فبل بمزابركمهذلاو عاملا نسمي ياابو انو
 7و ةداو لك نذجالا نم باصا ذا م اميرصا لفن رحلات

 اهوار ا :١
 ا

 ا ل ل ل ل
 رود مار وعراع سوم املا ييلاورلما نر ىطعر اف مول وتاب رايب
 ق هسا ره نوى نزلا عب نوك موت ل يقولو ما قر امن
 ! فقم نار وف تليجار اى نر يطعو ةرولرلا ةرابحلا نرد ابتيام دي زمن
 | بيت كر نيئاحرف كيم ألاف كلا دل نك لانو
 انس عير اب ورمل ن اورو انعم ناب اظلاو ىقرا ال افق اخ لومي الن
 اني بسيو ةرابعل اممم نسر داب اير ابسعالا دعو را نصح
 ارغب ناو ل طافس و تربط اش ارا فكن افلا نحل دارا
 انا نشرت هدرا | نوكلطفلا نار ذك

 ير ألات ريفر وك اقتل ادم واكس ازيرلع يلع نيو باطل وترقول رو طاع
 قيل عرقلاناديهع بميزان[ هزه تضمن اهواي د بلف
 1هاكرجإل ءادنلن موزي ىفامو ميما دايز ريفلالف ينازل ضل وال
 قالا نبإاب فز وجو مدعنمداربإلا اذرم يلعب ا نامل اسس

 ريف ناراظلاو بركب وجو نمئرورضلا نب تارغل عرج وال لاك
 تاديلك بمزيالر تاك يالا نبإ اب ف بصو بلوم م سل نب والضا

 . نابل زعلارص ب إ ىف نونلا هون اهرصرم اك تر ةيازلانبإ
 زيئازلانباإ ف واقل وقلنا عون تلا زق ب تلو حو قلا عيل

 وللا اقامورثوب لوكاس لل تار يقولو اكد ءاعب

 تاع 2٠
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 نإ مؤ وتالو اذى انرلا عما فرقا اب يا كانا نس نق اريد
 1 اضتفارؤفلاٍ ع

 الغ ف الدق ب ضقت ن الق نب تسل خل فول اف ثيحوفاو شيوع
 | ط مايطلع كال ذا ةروشانزلان منكر علا بوش ا ار ييرما كار ثالديضح
 صياف رعب لعادل نال ترتسم ئطولاب وار نال ريغ سدولاهصار جل
 راو يحبس تبغا (مطم او لو رنا ارب اتا بجو (/ نص يعاولو ميلا

 تولبوو ديرو صوم ءتبن تب اواو ل ااظذلو جو اجر مالك ىىرال |
 فلا لولا و بوم لرب هسا ازهؤ اوصال بسك ا
 تبر طورن ويب ت ثري ناح بيان قصاظزدللاكنوكالو ةرور ل دقات
 وعم ناو اطوقس ]فجل طولا ناكل نم
 |قالصاطووتسلا مفكر اع كنان عضو عون ورشو 59 نين داك
 أرنا[ ذنب نول كضيف ترا زعلو كوتا قات
 ذاق للرب تلف هيلو زن مز دع نوير باكل ب خاص
 ناكر ةرلو يكمن دنا نوكالو ارجل تب ا”وكل ناو
 زيدان ماوس فدا هدفي رووعسم نيازئاب انا د ك/يف بدو
 ةلابوو مدعيا فلا بست يومو فزغانعةيانكناكنادذنا

 ارك ينور دار انك هش نكمل ذا ادار انتسل اك
 لتامر وقر يلف يعن كن اور خيدناف تذاكر فاغاراذو
 بار وضضاو عملا دمر يف راعنسا عميس ب افغل اوم انلاوو عل

 "11 ندا يب قزفلا ارب واسم وخل لقو ليال اعشلا ب
 يتلا زر يذ ب لاغربعلا هو ارق تسوين لم اك عبو ضودعلبت
 ل لد بعلا جمر تلا صرخ تحك مكدندل بانك لاف مالك ف لخ
 لفرد كادت قرص اوم ىلا ان الحبل خذ
 كرا قوورول بلاغا وكن و ولايرنو تتوحد نورك
 لو نعرزنلاافيصنمؤروكذلا كالا رتل نيبو نيب قتلا فاكأ

 ”هنرماخومب ا ناوبم ربل اوصل ها درك نا رب بلا دبعلا عا و
 قولو طيب ف زقلاضركذ نمسا ووضعم او فزتلا جروب ماد ودك رم نأ
 يد هند سرا وفة فرسلاب انك هروارلا هطلت بو نيج
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 تسب قر ورسرلوقر اذهل اك نيل ازمير طارد قرف
 // || لاق فزطلالوو ص اضنلا كيلوت ٍءادبا فكريا نبوة
 | قداس سيدا ف اظن مالا دونر الاوسكار نسيم
 |١ ١ 0ينزلان قرا )سؤ لوف دار, فارم ارلا ناو لسانا
 1 ا هداف لتس لاقل ةدابس الار يف لس قلالف دورك مذ ال قروأر م ا رابحلا

 ١ ١ امياوقل هو الف قر ابدل لكن تو صقصاو وقمر ال نسم اس
 ا ا اهقلاور اللد يذ ان مام قياس كيرلا
 2. داع وصافا اكد هاوار يؤ را تناكور بس
 | ةملزعل زال هك راق ريال ف نقاعو رفاق كأول ةم ناد
 | قولوقالو هاف اوع نان اكاد تر لقا نفاو دورك اس
 0 | اأو ياهلي ىرومبا مولا ريلفوال مارت داقتم نا لاي أ

 / ١ اراوالاب"ؤرلا ترانا اوةيبلاب تبذل عقلا عيل قلاع
 لإ وبلا نارام سونا دانا الهزل نيس العن

 وترا قمل ارا( روصب نك ورا نان رعب
 رقاناراوالاؤ نول يبل عر وصب اموت وكالفاما قف ظاد امن لالا ننكر لاو المصل 'لاعيف فلا ناوج ناب لات
 ظ 1/2 يفقورسلاو الام ةقرملال جوز يرش هلق 2

 01 اكرم 1 ل ورواد ءاصنن
 للرب( نا يتلو ناررر يوت اللون أسلى' :اعالف نسا قرسلا
 هس زاك ا زم فرقا اور ايسر داك تلا نال
 | ةيايربالم بل عييت ذاك الا هيل ف غوونلا نئراسبا نال
 . | قتل نالو ديب احر ب زير اص ونال مزن سي عت نيدع شل
 | لو ىف بكو وتلاعب يقر انلعل نما ضو ا غكاذإريعلا
 ١ |[ بعت زراف ماسلا زراف يتلا شن
 ناب نبق دل وابد لا قاس قتل تحن نك نعني
 نا إس راعوب نمو لد نم ورصأو نمشي ل ودل مسمن ابو

 1 كفل ل وتدوم ز و هو اذاد قولون يرو لولا ءرعاصيت |



 سل

 ا بة ردمو لرب اد ابتلسكن قدسنا ناكل ياما ناك
 ا ويعم ا دج ظ
 0 : شو نول مالك سرر وكت ناو اهنلارصك ابا ظ

 ش ”رالئال برغر لزلارافرماولا وع قع الا عرفحر ورافع مز

 |الوان ضل لعد عل ءىهمأ باول نيس نرسل ٠
 | راع عد ءظاراو رقة واعف يالا عاصف و ازا تا
 ' ]كر عواةيطر بكل ران اال نكون ةرابعل قاوم زم
 | والا ءراشرلعمو ف دقوا أو كريضإلا لمسك لضزارفلا مدع وت

 | عطا اؤونلا مرسل ابلا و ؤيريطرلاب لافتا ياما نونا
 ألا عزس ناو زق بلحالا ةيانعلا ربع تفك ةرورشل وراي
 ش نثر دلو دوتر 7 ب كري بورصا عابس مرش” اوبر

 | كسل اكواو لوقت يف بطر انوع يس علا سوف لا
 ظ ةسأربةررمافزو نسل ار نواثوو ىاصلاغز رن مل
 مديرو كدب .-- د

 ٠ الالام تس ووو يشل احكم ارحو لوقو فلوو ير وتصل |
 | بارا دوطاب ابل و اطر اذار لمس فلا دع
 ةلابم لولب قاس فيقتل والا قوام الا دوعولو زل اوعل فاد ّْ
 سوم ضد ئارملا» اقول اكد واهيل ندا ثببو صوروئرج ولا
 رش فاول قب كج اول مؤ بعادك
 يامال رد طر عرطل' نكس ناكولو دوق ال ف كرمال
 نى اطار الدنا ول ابكر عراغ نمط لماذا مزيل
 ابق ' ل ديل اغوارلا الاغا عزم ىلا لم اردلات عند وراح

 .انركاماو نمط لص اك ذه ئ الجب رام ولان ادم عزا

1 

 ظ 2 0ك دل كيش الا رماد ل طإ لاف ار نال ولم

 'ةريلل فدا ناو ل الزطا زرطإ / نال بج لغو ا
 هيما دس قرذكو ا دوت ناكني )اخ ال الرا يروا لا
 /ارابارج ل ] ضو رار كورلا حالا غال قديم اهوا دار

000010 
. 

 "ممر راسو طفلا و نوما م ئر تاون اوزوت بفكر



 لوطا يضر اسالك رس اسس هارودز 1س
 طن ةياقولا للا بق بارعلاو ىلا لنا ذك ضائع

 ]لعلام مامالب نان ةافك يااوإب بهاسو ورمل ع ظ

 ٍِ راسا عزم يعل قسد راسم ع شطلامرد رج عباد |
 عطس وا ب وشل لازم نال لل نا عدنض زمر ظ

 راسا لراس مركب ارتعل ناك دال يي عشار )عا
 الزب قاعتس بولو سمار وف ناكر ضن ن عامان الوب ئعتسةياينال

 ابثونلانالولاب نك وتس افي بجو موف لما ناكأ
 ظ نيو ارسال عقال يغب هزم يام ااا

 - [طومعو 10000 07 ظ
 0 سؤال سس زواق نول ينس روش تعلم |
 . يم راوفيرلا بمصرع كة رتعبل عروس عتيل |
 مارال مم ]اذا طلو يبطل وزنا تينت
 انه بدوا ابار عصا زك الا رم كري
 م و ريك اهل دانس ل انْ 00و وب باب + زاد و

 0-5 و برظخي قول 4 زما/ت اكن صاصفلى ولك |
 اما لالا لوكا ة يرش دس كرف نوف اموت مس اوا

 نأ عا مالك رتل وارشادات نكس
 ذود اع باول[ مسكرا رشم الان اكاد يدل يبادر شيلا
 00 رريل ا سم انصب اصْرم تإررلاب نكد ع "رفضنا

 (ضياوبررالاركو اطلق النو ركل

 راب عاد ايل ائسسإملو نيادخاب نك را 7

 22 1 امموضت دلل فيصيزلا لير شمالا قرف م

 حبا داس از زوم ىنتلا عوف قمل يشل ب
 11 نوال لاي انو ا

 مسا ان 00 ب ال د مب ال نا
 0 و تقل 5 ناىورال باوصلاو وز اق ملوقأ

 ' هو رو لا ةرايرعلا نقم نإ بخت ئارط تلو هاش بم ذا
 ل للا ا لا ا



١ 
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 وق عال تلم اوانطلان ىطبحلر لاو اضباورغلو ثدثلا

 رذاذ ودعا لوقف وود وطرز ف لواط ةردصلا عب تسئئا اضن
 عما يفك ياور قو ف ةودصلاع نب ازاغلا ياو نط ؟يياور رين

 انفاس ذا فير الكابل يان ار نساك
 َجراوط دل افاد بيرل دزغلا نو اكن انياو يف خا بنعلا عع
 اال ا بيبا مرثنو وتلك نيزئالاك يت اد الهالة يظل ياو
 مرورا تب كرولا بيرل عين اوما لا نيل
 يايا لو يللا بيلا ل عقلا فاسو ايبا ءاغؤ ب عتب
 نانا «وز لو بي نيني ازين
 سياف عب مست ناك ذاع اونا هذي داوم لل
 ةرراول وصل وك نبع عطفا مدعاب رجل
 ال ناولوت تاي انج ب ا عم . لبقا يلعو را يل جوابا سالك ام ناكرغتلا دخلا تناك اذاوب للبت يعيضؤ دبلن غنا, زب الطحال ل صالا لير
 نوفر بلع او زفس ناو تلاد وشل نوبل ادالو ةوجشسا
 نا آلا ب الا ئياقوزعل ابو ل طوس ةلونقللو لالا
 تار لب يغتسل( صرع ًاوصالا و ةرزلاماوقلاناوبؤ لالا
 نان مءافللاب ماصوررت ايدل يسود تس نإ يح
 لس 31 بدرا رات يؤ روك لتقل نموارلا
 ا رس وو ندم طيقررررت ذاع لنمو ىلا خي اما دعاك
 صلو اطلب دا بجوبا نق زل عدعا دوت سكون للا

 تال اننا ماو لشد تلو دوا تال لت عاصم ب جوي « نو طقلا
 هنو نسما ناو ضد افكر عارضا اوفا نم
 .انليتلسا ينمو لوقا مالا تقر والا فكرون
 ذم وذ لبقاء ااد يلة بكب تافثلا عع يدك خنت
 درى ع الاف بصي باو دجال يسموم نإ سميد دكت نع
 و ينتاب الك وسن اندرو ارا رخل لن ريل
 را لوري روم كضكاو وكل ضرك لحام علان صوب

 ةلوغل ليقول رزعاو يف لاى اذكّذلا مم بقر يبت ضان تق رمد +

 بلاط فاو ناز



 ادعس يسر ولبس ا رو قذؤ الا من نكن بعباتسس نيرو ايس
 ةديولا شك ازد بقد مرام اوطع را ذكر قاتل روكا
 انوا يضر فو عاشو عب دور كلفنا
 يابا ايكو اريعوم لايف فروا بلس رس نود
 طاف ىر انس عماد دل صيخ ريب تساا بكرا و ل
 لاجل موا يصرف مرمر كر صفد ولو اظل لاف كح يكول
 ببال ا بعلا نارتو قرا بطول واف نأ راسو ا باص انضم
 مباع ةيرلاو هاى ب وان ص ناي لاقل راسنا

 َيارفاعل لس« رشا ونجم
 ابتكار ناب عاملا هاراوق د فاعل يع ة يدل نوكاعضرتكناكاذ كت
 لب يللا لكن سني علوه اذ وسكت نمو مخ ساص ارسم كفب |
10 201111111011011 
 داعب ارزعا ناذلاو عروكرلاعروض/ءا تبا ءادتالافى دال لك
 | قيلرلاوام نا لامك ودفا  ءاص| رمت يف عواد عال ل منو
 لو اموال امال وف ن له اوم رار بحاضو
 نايكيرلاو ةرافدكاو لف الل صدر عين ماكاو « لون لص
 يو رار يدك كانه اكد الاي يلا لونا لكل اسينتم
 عفر كلاب قحلو بالا تكو اير الا ناضل ال

 لوقو وووعلا بسوي ال بسم اب هود شسدس رابحي
 قالو اصلربعلا لمقر م لايعني
 ايت وكانا كيك بملئ تلال! تدان نبي
 يدا ايوارلاو لور صنلا الد طلوع ناك اوت فرر عصنلا ف لظرع

 لا زيوت لاب ل سس ذلاث سرك زال ا رارل از يبو
 ةرا رهان نوران فيصل وتلا سائر نأمل نع
 "ايضا (ساككس و طما نمدنق كال نينجا يشتت يهل لاند
 فايس نوباوإ فركوس شلال زيبا نونل ا
 ظالكارعبةرولا راجل 21100 ابق ايسلاو
 لو مايحس نب هدب رود الو 8 اوتو بق ال يل رتسملا

 ا و يل -



 رو ورسيولائء داب نازل لافي نا نا نو ةريئس فطحل ون
 نقف نسال دارا بط تسلااذ اف ةرياخل ضني طععل ناو
 صاصتلانلا موتر وتد د نمو, نجاح لم نوي ق زل دارنا
 يا لقا ملا لدي بيتزا سراب
 31 ايلا لانو عآلاربعالزيسكرا روتذل اوفس ل فلا طفل ع
 لص قلل والاب هارلا ندف ةرمعة ريو تود ملى : ايبا لح يق نا

 ممر طارت لوقو راف طعلا يَ ياكل ل فلا طم نال صاصت

 بر / وسب نلف بلا بو اكل وافكار
 كورا باوصاغ كلا او تنبع دع سالو ونب متم كل
 رك لكن ورز لق تبل ككتاب للى انم

 نيو دلع ان دلا صرع : يسوع نان ةزلإلرطس نم نوكيا از أ ظ

 لنص فراك ةي هولا ٍيارملاةرابيب وزع مل وق نع ل انم
 يافع لاف رددلا ب ماسر اوم م اعملو ءاوسو رغد |

 ان ايمن مسد ا ع ناز ادت ننس لف ظ
 بييشلا هدوم نما القتال دوس مان مالكا كيبل بس, أ

 ل بهولا باي اناكاعي' قررا زروق تانج سل اذ عوز
 ناو ولون تا مرش فاذ ورجل مو يداي تب مرج
 سرب ل سو اب قلع اوال مب اعين ام سس جوايا صرم ا
 الا بس قوس ول يك صولا ورب لبق لير وتصل ءاهطبر بوو الذل نأ

 لارلاو ن وعلب لاو ف كاب دك رز سن و كفل دلت ظ
 نينو تلو دكا سافل كي جيو كك فو هما
 داب مامون ككاو تو تانرد نير جاتسسم |

 2 نازينام لل بر ذ فك ل ظدرطا ظ
 وكاد !نإ زون ن يطل لعب ذلاول ان نيل ا ضلاك
 لامانع قي الو لوالان ودنا فال بلوس

 1 بوكو: نما يكرف يري اهنا نان يسلم
 بش اهباكن رادار يزعم ناهد رولا ءآرو ا اصويمح |

 ”2وراذااىورد وقدم راي تنس وبل عبرا داراو ين د ْ

 ووو علل ل مسموم و ناطم لاذ ورع يصر انو ود ىرصاضملا, |



 اوتو

 16 ارم اف اقالفالاو صاصفلاب بصور 1و اريااشلا ش

 تاو دوو زكودوعالف لوا ناكلاصز نزال وانس وليف اوف
 | عقالااو ةيادمل/ نسر 6 باوتعلو مو وريف ضلال عاريا
 راي نايباءاَنؤ لاف[ ثيزصاضااوب هر َومسم اصحلإ يوسي ئدطمو وعلا اف وول ريال دوا مابك ْ
 اس نوى الا در ىلا تارا دعوا لا يخيل
 ومس ةءاوتخف ىركا برب مصورلاو وورلا
 وعل اريو واو افك قنا يفسامد |ناوضا وشلل ما
 ظ امرابنشالعي لو ريب/ن ال لوب سومفلاو ير زتقلا ا قلاواق ا نم
 مل ارم نسب عرتلا دع فدع الولان ص اصولا ءايتسسك اد
 يرام عاود ربع طير وزائر
 سدس ةدإ ابو ادرار سفنلا الدو ترم بالإ عصتكاىد ل
 0 هيلع ةدإر كون تم ادرعورب علو الا يطوق (:رنع قو وول ١

 7 و ال وف ترالاروصسال قرومصل رمى وال فيرا باور
 ادي الإ بعاص رابع فاول 'باولاو لى ادا عنف سو ودوماو
 يضانلاو ب صئالاو رماد مق رم قتل امو تالق سمو ول نال للا
 7 4 اكيال معو املوالاى اور اهراب ئروارم ا ةرابعلا

 فارم لذ رع ناكل اسس يضف كين تلائم
 افرع زر اوورفار دل بماسوؤتف انو دل طفلا وينكم

 صا جعار مشن بمول ربلا لزعيم الا ناك اما
 تكرار كرطع ف مالي عوف مدع الفا اوصل! اًصسةرابحلا رم
 اود عارماو عام ضرر فول ربت وعر الكرد الك ضتلا بم نم

 لاي ءايلواناو اع ورد ساخر عرب ل جد رويل دا كورلا 1

 كارو ت ايان ب انك مشل ل اصلا ير الاى قالطالا اذمإ
 و نيف دولا اكو رو تاد 10110

 دو ايلالاو امو فعن او لوكا مف ورعل ناد دامس عب
 عزي الغر 6 دو عسل قفط اكل اخ سكوضعلار اب توم ليك مركب
 عرفي لبسي الطب ناك ليو صلا ونا نوفل ن اري مد نكو صو ا
 اداتركنارربتو تعلق اوم لوق #لضشلا ١ وو ايف وعلا بس ى رع



 / ردو ري ادري ناادوسبلن مالعب ىكأروكدلاد مولى ل قاوم ادم
 فيم كا ديم واى اطالدع اس ضن موي بدنا ارراسلاوا نم
20111 
 :نا/ائابالمى امى طاسمالاو ضشابقنالا الزوق فلوو

 عا فاو يب رشس/د ص ةرابع واس الاف (ى اروع لل نا
 نا ا للقلب ناحية ووضعل ف الط اعيان ضعفا

 علال دب البف لاف نعل عنو رقوالعلا سجل ل 6 بنبأ

 ل. ئيذلاب انام يضارمب قران نوار عالفلا عرف
 فلاي تساكاو ىلا ويسر اشلا كر قون يكرم ىلا عري افلا
 يو مسند ىبوةرصاو ةيربزهاو وتاكد فديو ءاقشس

 شوم وافل ع صوم ى نييعشسمو عشيوم ف يرعب زعما ذ اذه ردع نم

 را
 ازيا ركا اراقب تل ارهاب ذكو لوك يارردلاع رع ا

 لوب لا لاك دعم بصو زغالاى ابن او وق ءاهسالاع

 نالزئاد اذ اهب رعلا يو بيرت اهب بو زهربو طوس أم الر برأ ٠

 رم طفلا عاغاان ماع لوو فالارابتمإ بمال
 وطنا عوج يروم ين يدعو ب قولا زكا ذر اي اكول ع
 هب حبب مول قو يرقي صبا زرع ارم وق فلن طوف و ليتل ع
 واو واى ءابصاص ماو زب انعدع عوزتلا نماب دعب ل ند هدم
 ارو بارع اوكا ىلخ نرحب ران عورتا مهري اد
 لونا دعارلا ناره ةفلا فن نئرفعلا عمم رحلة يلبي لو

 طقس او لابي وانلاب هلعاو يرد عوف شاي شلاوا ا ومد لوب رص

 ٌلقاعلاد زيدا نال موو لرلاب عصا فصوو اروى إو نسكن ارلو
 0 هيتس هدم والف جوزلا جرم دا لع يدل الاد ناكاذا |
 لوك /راطفامى الفاعل نوفر ولو ئوزلاايكتل ايف صح زم
 ريشة رماو وري ممم وجلس رار يف ارم وسال لد

 السيف تمول كوسم لاهل ابا تسع
 مار دل بصاس لع اي /ر/ (اصص نال ةيرلاىل ارم الكي ئراشالا



 لير لائيبسسمكيدلاو يذل ىذا اهإرشلر د رجلك مل
 انور تيكر و زل كمواد عسل
 أ يما ىزم ارا راو انج بجولو ريع أرلا عر ناحل يامل يلا
 نال رواد ندلان ريس ني دل مق يامال يدل ن داق
 ارناف عدد انى ربلظلا حبلا مؤ يلا نيبال نب رك زكافباس
 أ الباب الو ل افازكت باهل نما عد رو بّّنكلا

 لولا ةرابعلا تاس يارمزع وي تللان موري ناكل اق, سضل وسبا
 لوم رادنع عوفر اميز در ئازلا ظفر يدل نا وزان
 باو يراك اضل لالا االاكراصم ل
 ركلة ياندعلاي كرف سال اف "يو سفسل لا ىبرسو قر امل علف ذا ملون

 ل دعو يلا رزفل صل تفي ر كلاب وزن! بورثسو فعلا
 لولب و نع لاو رتوعد نسف بإب نماب علال يرن نان عا
 ةيعا قو كارلو نم مابصل ل اذكر ثم دنا مسك لاب ودشم
 افتر, رماظؤعوررد لون راصا هو يعلاىلابورشسومو يولع
 | ”ةلابرصاضملا اهب طق مُسمْسر وا او ا ةروصل اوذرب قم سا سنفلا
 صف اول حس ولو اضع اسي بسرد هناي
 ادا قولنا وم صقل كنيس ك كو ثمنا نمر او نقلل هذنم
 مورا الفيد اصلا اذرتسسكع بس اعلام لطفي نبش ا ثا
 يطق رو ءالا ةروسلا ل ع لارا كرو نات ناكل ف اك
 ظ برها[ كتر ف هرب تعا وقبل 0 ا
 وورول جواس اضدربار لرلرب علقو وف توب 2 واراو#ب

 مضت رجب نادرو ىف در متسبب لا ونال كن لمان
 عطلادءواعرماسدلا بجواز ب ل رف ندم يف كيد ىلا بلفنب»

 رالف اصاضر رب لو عب تار كو ور فلام وصى إ لولى عو ظ

 مضاد عساف انفل ص اضعلاو# ةروكدلل ةرايحلا غيرصاضعلا
 1, طاع قلا دمر الا تسساه دال اداوم وللا

 مسألاو لوط اغانى فلا فؤلو ص اضل لغذل معا زك و



 مالك للى كلذ دلاب ص اصر قو مافلاوك ص اضشالا يرو
 والا تروي 1 نالدراو بيضي ُ ل رودعا ل 0/2 رديانا طبع ناكر اف فيصير

 ال مرتو فك بر صقلو فت رابح ا ناكر وفل قو نسل ابا 4
 200 ا لزللافاذك رضاه ر يعم تن طوقسدقر اصل اعز
 لليوم زال رطإ مدارس ىلا ىب مرنم والاد قايل نوم
 اراب باتبف ورغد يللا ب عصا وول 'ب سئ اوم عننا ئبرسقلا
 بههناابقواو املا لاف سل اوزناقلابيرككل ري اءالد لو رابغ
 دور و ور قل هزار سنى ا ىرفد صال الرز ىف يقام الف لام ربيصنأ

 نور نك بز الاف برت قم الطن ماء ونزل لنك
 يو وق ]بل الف اتسوم و هوفعل او قس _رردعو وم اى ولا بيعت نا
 راها امو ل وفور يدل كيل ب جوف الانيا بيض
 سكى اطعافلارلاررصم ا ءاضصا نمو نايبلا يان لاو يدك رطب هذ
 وفعلا ىرارق ب للمرور لوقو ناوفعلار حنا زي تالا باعد وهنسم ا

 فيس( زيقؤتالاد اضف هرصلاق نإ لوو ايزل
 اناس كولو نيكتلارقالا تضل زول زاك لان ٠

 ال فادّصالا رج قر اهّرسلانالطلر ادم نار ظل ثم كرت ارثاج ىرارإ

 رم ص 1 , انس بسب وم وري 'يهرطا نو رس بد وم ل

 يبطل نال ليلخت روزا قرعلا عدلا لعل ننال اوقررتدلا قر وكذا
 او اورعري لص نسى اللوان ار تدب الفل م احك ا ديب كب

 مرايا ملول اذا ورا هر ياعين يت لاند
 يؤ 6و ومزسلالع ناو ةيلا ولن نر قرم بز ناد
 رملة يرلا نإ يبختس لق اعدل نيئروصلاى وقر س امر انامل نم

 [[// عوز حب دارازنحاو نطلق م لفض ف اعلاد نوب
 نسر اديصور وطء از بكر لاف يصر يك
 قرط رب اهب صفت ب انبجوم و قئرلاوج قبب تلد! او زيدل ولا
 فلا ريت تن اكوام ىلع ب جيىئرليقامولا ف اشمالاب يلا
 رطل تراك روق ولاا زك اسس رمزا هدجل ل لو ىعرلا بقوم
 بانكويلارلاعؤرابعومد نموا عجاررتراو يسولف اي

 روك نانو جارها الاد تيا /



 وقر ىلا مدار رابع ىرورلا عك ايلا هرعت لو
 7700 قرح ركزو اوشا قالضارفور وعسل وثاعإ ل ا

 رع نبا لوجلراوعزجن ولو رتح ول يللا يبطي و نادى سوسو
 اًلنرىنعنعموف ثلا ةئجبز وقوم و والد هن يضل موال وماذا ىا
 1 دالو'(هنولبب ىف ملم وطاو عبو اوروزج ل ولو تكور وص وتلاو تأ
 نو وارلاو نيرزتونم جوس عيت زم تسول لوفي ضن لو
 بلوف تداول الاد ن سول ى اود هدب ال دعا نيذلانيروأدل
 ءالو,نمدايلابمزي دروع وقن اك او :باتس الضان حن يتراجي
 10 و ا

 اى هلو روق ودام ناب ىلا يئن لوجنراو نايل يا ةرابع فى ألا
 مس لسخلوارئاع لان امهرافك ب اوصصلاو ب كاز "رجال ار
 ةًاراو قدؤفرولا اق ارا طولت لوس وردك يول اكرعلا

 /, رياك ر اكو بيك صر الرع هو بيتي هكا ديرب
 را قتلا لحي الانا لوزا زك رصاو يد بم دما نك عودا[ لم اكد يو رتب نمور عسل نمدعا ولك الام 40م
 فلاب صنت ىف نوع لاا نص تسلا ناذ لاك, ننعم الا
 للى زك ؤترا فراس اا ناعما نان رجا
 ردببوب]كقلا لو رايسملب مروي يسيرمد تول فكرا للسن
 قرلان مسا دا بؤلاراصدل سن مز رفا مدل خالو سرك
 روشان وبك طيذرلا ةرلب اد سوا نايت لوز لاا
 البارت كوع اصنسوارلا وركو كيو ملول ةرد كا ناجل الل

 نإ :يئانل لاق ناقل ىف مماطكو لو رتل زراطنمل ادلع وس
 0 يدلا بدني
 اللوازه ضر ظدد رولي بألا ةلكؤ رون لع ولعب
 00 !بزل! ب مذ اذ /لمحلا نام
 4ك اوزمم اهنا طوقسلو طل سب ول تعز وق يارعل لس سيئر د رود

 خلات اوفا ثيم ةرلاد لوف جونا لاف ثيل سها
 كازو 'ةيولب ل وثوطرلا ظل ىف قو اكسل كت اوفى ا

0 
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 راع ورضا ةروصا و ؤته و لاق ترم  وفاوب ال ارم كلي للا نع

 هيو ويوح رسوب < +
 تمايز لرد يغصتلا ماهل ىو يطا لوو لاف فيصئ ارم وغم اباشس
 ربل انوا يلارد عرسال نم كيل تانسا اوصال يو بجد ونا

 نول سلا برربزطكومدررعن وا اما
 للا سا نؤلا قنص وضاز مم فلا فها انو
 زر ولخو تلاع اعالا | صدلل علا بكن |وينب داءاحا 1 نسئخ رعاضات

 رردلاب اسالك إك بلغ ب طن يازين د فم
 نا وا يقلى الا نيغطارم

٠ . 

 فتك ار لحال عافتالا عقر افيالد يؤ ردسي ئسلا عضفنالللذد ذك اسفين أقام لؤننالا ينل ناكر جز رطال
 : عمون ددل ا بصاصوزغا قريت ازمير ئرارضاو اوعي أو
 بانا ترماواح او تروس ذا ىْنع صال لافو اودع ونت

 يلووساف ضحكوا ىو نعد تضنالواريه اق 0 ضل وفن ت قا يدا
 ةيرل بورد ضال رولان وب برع ىو !تيرماوا ترجاوا 1

 او دتوموا تعض ذافوزصااعاتنا نموت يؤ الذ
 كورلا نماكن تنعنإ نافل عفن تنقذ زول بمجال
 اب لا ورنرماو م اا ولا بج
 الاوساط وما ها سالك بص اس نس ورك
 ”كلكئوقو اها سبق الطا يف مربى والا جاورلاق يكب ماصر اًضاد
 لس شوو ىريالارردلا ص اصر يلا رز كرين اشلا ئاورلانم
 نيعفاول بدالك ناي تل زكر ملك ؤدطلا زعمئكاو ةرهاو ةياورآلا
 تيوب كرك الكلي الا الأب لوز مودا ناكر
 وطن اطر نوم ايات خرا 7
 كاما ابكى ران وفاق زا فن تالقي
 لاواكلفلا زيتا تستنفر قامو فؤباو انس اخ ةرابعيرم
 رنا درت مدر تلفن علا ياحب راؤول
 0 8 اضلا لقاعيعيا ةؤبسوو روت اصئوليزلا رو فقل 4

 اونا د نسج زهور لرطسا جا قل كبل غو ٍيارهلا 2



 ك1 َ واعر بص وامالا اتي غ نا وق خس م لفاعل ل عج

 هيا وسول ليترك نعلن نارية تالا رق
 | نيؤئخل ركن بنتن اتا ا أرسال ا
10 0 
 يدخل زلاو بدظو روم ال وتل وكرسي روش” اصالاع
 نلوأ اول وكلا انررفسا اف ارو تبل واو يلا ليلا
 راصْربفلا] لالي ب صو اال لول لا نزااهن نازوجإب ورمل ان
 ناك فت فور بشا ارا تسهل بود ران اوم ثلا م

 /ر ثو كيلا رلعازبممالررلا باسو وتد يقفل | ا
 لقا ةع نم للون يل ْ نك يشل او زك نمزع

 ةرالالافنس ةررمأيز عض ةرومأ/رهخ ازعل ةروصأل نبل تنقل قاما
 ايار ملقا جو ايون رابع لاو يرلا ردا نمل واب ناك اذا

 5 وير ريان :لطاقمالا قامو نام نذانارعب اهل معنا

 اكل انظرو با وازرفسل بسمو الار اد ناو رمالك
 ' فون نوك اسوا تا نمو نو وقدر ضو نيرا
 ريفرانوا لوا بيكا اع ف ئا عارملا فب 2 فام كراون
 موسع قط زاصلؤ اول لانو اكو قول ااا

 2 رت ككئاربو ٌفاظ اكو ةواصا و
 ب اناا ىف 9 عوتوب ناسي لن ف لالا ب بطعن لن اد عام
 نياق نو وسو قطل وفر هير انا انالانن
 اك هروضك اهالوملنزااربعن اكو ارد ءروصطإ يلو نو روس ناوو القاع

 املا لا يلكل لاعاد ناو لفل رع بجو لصق: باول نايم اصورعاو ترا لابو لق د ا
 لسلالي قو وس تسل هدم نال عامل نب اما عطا ةد احتمل
 با زمئاكت الدنا ا نموت دلت ىلا
 6 هر (لغا يث نولي ب لطلئ أ قاع درع لو ٍءارولا ازاي ايحالا

 ان اراظلاد 6 م لاو: نكرر عا ظ
 نيب ذاكر اك ماكنا ةوصااو قاينسل ل وبذل د ونت
 ةزالوتعاووطعملعج_راوعلاو طوير از / نمشي طي نع لوف | رول اصاذ

 علا

20 



 لو يبشنومرادلا نالاهضبف يا دصم ا ةرابعالو ا ىلا في فو طلاع وز
 دقت نيلاو توام الاوت يكف كيرا عفت هيلا
 انو :ياات نبا يفد عليو رك اتا يك كر اينعإب ا
 ام بانا و صان مركو اطيا كوبر يعرارعالا ناين , رئاربلع

 هس[ بنرلا صولا خش ضرتها ناك لول ة مالتسل او سم نظر يشل
 لا يجول ابق اموري الل وبدل رف اعجب الا
 اهيل ساير يقف طسلاجا اذ كلتا ارو ليلا

 لزيز | لا كتص و بكر نها يخن ينس زمن عزرا ٠
 نمور زرباسو ا ءود اء تن اكءاوسى ادط فمما نضل وف ءايشسالإ ئتونم
 هر تساي فول ص باص اره لزب او تاهو اي لع فلل وف دب نال

 ءابزيد »ا اهلجرب لولررغ هني دلاب ند ياللا سالو تبا مزن :

 لف فاهدكي ادلع يت ن مؤسس ارضئلط ندي ناو
 تيفو ااباصب تك امالاورابءامو انهن فل يبقررم ةرابعلاوزيم نوب

 اوفو كيري لب وعن نعول انصراف اه
 حب سدير ناوروت لزلار اق تنل ن هنو نضع ئيرطلا اريظفو ل حا
 ا بزل ظل ىف اقيالبايدعئ راف لوا نعت طالبا ناوا
 لفك م لمرلا ناب دارا هلجرال لهنا نشيط لغو

 دال ٍباصالا ا كيض ارب ابعاصرلاو اهنا ازد لب امك رولا
 نيبال احا يعاص, سور رفن نواف نالت يط ناكناد
 م كررت ل لرساسألذ ادتاؤب تا زهق لعبنا
 "فنيش روك الدق بي لاوس نمر ايفا ىف كيك بسب اظ
 بسا| انبوب سواهم وروزعل اةرابعو املا نص الزر ايعارم ع

 مو . 3 5

 لع ءدصلو ب حرم اديب وفجر نوداابدبج صان ماضوئ قلاد اهطعر اديب
 طز من لأى ام عمال مالو امويغمال يرد احنأ دعم ىزمال اباهدح سفن
 ملوث نيررتو نم طين نر ا هرقل نوليث لو ىلا ةيعاذ الب ىلا امكدصا
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 ىلا احا ةيانعلا ركل ةرابعؤ اعجب رم كي نب اب عيرعلا
 نازل كو ادضل اوت يسال بول نان 0 اضاع ا

 عيونو دمت ن لفالندلا برم زغلءىما ناب لوتس صا
 ليا اسر د ء : قولا بماصزا كلذ قفل رول بصاص

 لاو ق هلا اتق اولعو راي 7 (ملوالا نئوزول !بماصلز

 رك, اهتم تا نبال نيم و 7 8
 لولو ةيادسكاىف ب رع اك ل افضو
 تناكوفرب بت ذو ع ابمقالب ناو لوفاهتسو ىل ال ى ام وم اهم دانيل
 الركالور الوالال رص اضلاى 14 | كلف انو قصر لاف يتب

 والفن وكر يارلاو ولي رزاويفةيعبال اك كين ل
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 اغا انال لوقو رع نورت ذا او قنعلاجلرانقير
 لبق روك سراج نكي قالا ىل ولاد نايل ور
 قول بازماف لااا زالة فيل
 ظ 0-2 كام حسد موب اكول نمال يلام
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 رمالا بلال يي افلا ربعلى و ناقش جلب روق حف ةياددل سلا
 الا بافلازيرطضمال ,رإرلا وف راحتنا ونمط يقالإ قانعلارج

 صار وإزلاء طعلؤ لروما ى اوريو ياهل بع اصير فو ديحبا .
 لا رامورعاب فا تال بعل ايفو ارا رطل لف ال 'ًاطعاب ناهض قرم وكن ع

 ولو يانعلابهاصو جال عرب صاصورل قوتنا:
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 ١ وا بعل نال ادخل نمور ن لق ب 0 اه 1 لاملا
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 غاوادفلا انضاو واوا فد اهل نإ ب طوخ واقل د يعلى وكن اقوا جب
 اهو ؤلو صو نالئتدلاوبالاو نيتلاررلقالا عصر ف كلذ وريال ةردل

 لحالك رايتضإب يوإرلا ترا رسولا هرب ءاصرلمرعوبرلعئاأشنم وال في
 متاع اعنا نعال جريل وبصل كلا
 1: وثوب كيك رزان اا
 أفاد زوق يقلل نماوفج إيلا للبعض ىاذض خو ارب
 . |بلقنا عزبلا خر فاصولا اوس رسما عزكم و صاؤكال ال لمالك يدب ىا

 ليدي يضل دعا, كال ماكي ىجدال نابض
 2و لاو ل اركب قمن ا بولد سلا طقسا ن اف ةدعيجإ
 بعئاف اني سن يضافلاب ضن اري بحل ضو وا الان ورسوم ادع
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 دام هدبل وك يدوتيسكن ايدل للسلم لاو لاك لاتس نس

 رو لاى لزلا نيرا لبطل رف / اياعار جل الاه 210

 6 2 ا يرق بروك اوم ددسن يجبر وكل
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 لاقرد فايا ةرثيو ولو باهل وارد اك هر بغيت اب
 نسل الق اعلا ل لذ حوف و فضرب ل وثازب ل ايبلاةياَع
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 اذا لفرع بالى ذل اياز ايَرجبصغ اون صان مسك ولاا 0
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 مأمور الفلان رس غلا رين ال رمى ام راسا"
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 لاو زكا روف الرللر باى د رابعا لعل باح ماو ناك سسانل
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 الزج موب ينتاك يالد يبل ةداع تو اكيتعلا و ' باولو

 فضالا ماو يع وف ونعل ىو هدع ْن لاهي نا نصا سلع ورب نك
 وى ولو ل والا ا مفياصولا بسلا كيضرم دعو اعالي مي

 اهب ناوزجتال قنمعلا الوفد وب كسلا صورو زلال ظ
 بام وبك ياهو عيبجبسم ذم لكك ار عاش نع غا ظ

 واابرص اراص لوف فيدال هرج هيلو دركي اننالو مو عم

 و نمل وخل اف كبد اذا اذا عب تسل يم اضراص

 وباب + وشاب دكر بعلا لام مب اص روما
 67 ها روق ادعم اك ابعإ
 7 سن اوئيت سس كت نومه نما نمارلا يع
 الميع وا

 انو ارو نام لوهان غ اك
 مفر وف نترلا ليف م ظ

 ب مولاي كك 0 1 4
 بماص 0 اذ يف اوبن عدلا م نهب 2
 قيربسو (س نار 0
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 |/7او زلل نزصو ب ديقاماب تينت لا درر زل اواي
 سر ئاف لانو نوع 'ىد ل والا ل وإع ب يول ل ا لا 95 5 00
 / ابق ووكر ايو لق ابيشسالا نعدعب مالك ن اجل اقول
 يتب قرع سلا ثا له يل رباب وعل بكمل تعبد تمعب
 / فصرت لبكولان فدل ناد تراكولاب نك كلذ

 اوكا / عابس لا ارناد ضال بز كو نصرا نع مودك ظ
 00 !ءاهسر اوولو بئاهلا دي ةئيملا عابس ولع ني ووش“
 الا /عوزفز وضع فس واذا توف ناكل يلا ام اك
 نمت ناا انا نم يارد ى ال ف لاجئا زمنا عى للا لا
 "او تكئررال ب ىنضقو واول آر ازا الا زوبلل ناد باطلا د عواض

 لاو ىف الضالا ن وان دج اضولا فو قالضإلا نا
 اف التالاو دولدعازرطنت ومرطب كيص نيلوفلا دعا ماك
 نما بتاكل وب ندع ظلااذمن وكل 4لاهئنسج را

 ] 0 تسكت نارتو
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 . اطار 0 نا لي يعل ناقل

 [يركرك دوار نيب لص نا يدان عك
 ٍ 2 فرطلا لذ صفة دلا دج ذ وكمال مزال دل 0
 اذه ال يلا صاعد قرا م/م ول الام نوكبز ا ين[ يقام تفشك
 دووعلاام لالا ف نصا نال ادب يعض اء ىف ةفاضصالان مو اه سيسنعملا
 0 /مبلافاضل لاكي وااو نيعا
 الكر وف ف نيم سوربي القدر ئاب اهم صيدا د يرافامدتف نيم

 ُر ا 0
 نيروجوم اشر د نيب رلاب ةورول مارا باو بلوتو سر ولا ث ومدى ا
 تيراو مادو روهملارفإل يه افرول انس وقوم كارو ربك
 .|فيراورووروتشل اجساد وتطل جال برضا نسم فقر ىلا شروع

 تك طيضامع قويا قفل موب نم وك عاود دوضفم ا ت ومد ا انبي راو نفر افلا يؤمسس وع رولر رف اكل أ و
 هزم درا نيب عسكر ارسل ناو اوفاوقللا بسن
 ٠ |رطةلولملانابلام ثص يارد بعاس يدخن حلو وسلا دس لكم

 42 ا



 "يطا ةلررما

 لوو الغر رب ىتولان الخيلوفو قافنالاىفال عوبرلاو نمر ملك.

 مرسول باوطلا تزغاوات دلو تدم رول ىلا بو لل اوم يع ظ
 ايان تي لا ىلا 0 3

 يمل ات لوف ف دولاب انك افتالإ نضال ٠

 عقودا عود ب سالك ب ةرداظ
 ياما اتاوال" ضروس بعل منا فذ اناا ديف ان نقع

 و ةيئاسلا نروصلل البل 204 , رو ارت

 ليا لاو ر وس نارى ذلاو هارد ب ماسؤتفاو راسا نربلا

 فين و بستوولبقلااغاتبمدما ناي ديزل باطلا ىنذ
 020 /ةراماعايشلل ب اال ل وامان مف رف ضال مادودكب 22

 مدع و 5 لل نابع ينكر ارث ول !كءاففا باللو ندالو

 كثوف وم هزائم !نوكركءادعد وع فرق ذا

 4/0ال سا فذ ديبالا نسل ف/ديلغل باول زعل فعل
 ةضرألا دق فل اذ 'ىصولاف الخير ون اموقسلا | هضا وم ان الو

 58 وال فاوم اذه ةنرجى عانيالو فراح اق افنالا يندمج

 فسم اعلاورتشمهلورظفلا» اصولا ب اكسو بلاسول 2 سالو

 و دارس /اوغشلاهذ عب ناو واب ةرسكوأ

 1 ماةديبل! نات سلا عوصزلاطربقبال نككقافنادا غر تدبوعول لوف

 ام طبل ى الا ييلعوم زب وعد لال يلع ث ادق |ةنل يعيبإ لم

 ب لذ «نووعم لايبل ف ايسس/ق ماما هو عفر صر وه لرب أدرس
 دبل كوزاكي يل طوقا دا يقول علا داق يود
 ناناك/إل ء الرو وشوش لالالالا يش دانس ع

 ظفار مات اكب عفانم فالكل الزل نماهككلب ل ةراجالا ناجل حف انس
 الامن ووصول يزل لاف كربون اكلي الفري مقتل »أ

 ل ءطق َقْفْسل ورانا درصوم ان اه وذهنم او مال ن ياك ر رضول اى ا
 وزيا دإ مدس ن اك اوف دفنا بانك ضب كل: ىنرلاوم طولا
 نال نول فوم ال فندم ن يلع بزر ال فقع به اسؤي وو
 ابل طل نملك هضم كو نغالا وندم نسر انس باول ن اكد اما
 وروي ضلارصر عزب ان ويب او يول ولك

 امإ

 اذا هلم قرف



 ل 4 "٠ . ا

 ا ا ا ا يي عي

 | مث مطل دبدط ب عطساكدعيضامو النا ملاين:
 1 روكا رلاووما ياو 2 ل 2 صا برطلة يدط ةرابعا انا
 قاسيا ووعت عفر رتسيوج فسأل املا

 " مازلنا رقم ندر درع اها ني سال نا
 ظ تت ظركل راع اا لامر ري" 3
 0 مل ئيرطو لوم دم ان قا ذل وربى ا
 لوا زال يغرك لف لوم زايتووتسل ناد
 ا .نرعيا لوب افلا نا ال ايدو انئئربسا و هضم

 7مل ضب نال وها اجوصذف الث و فالك تفقد
 نا رورلناؤ عربؤايلابماس انا بس/وجتابجتنوئال لع
 ا و بوماكانلا رف 8 0 رو
 1 ل بشلاو مسا لالا لولا 0
 0 !روضعلا 10 0

 ظ 77 اهوى وسلب وس عار رول ةدابحلان
 | ]0 (نضلا_شلاو ممسك مسك لا بطيب لالا ىف لو

 لس سمس ادخلو فايل باص ب عرب زكى ا 'رهازم
 20 كيرا ؤدزؤ بن يصيب ذ فذ اقايسنو اندر عاب 4
 ظ ربنا جودا ناكل ةرديطلال تدل ( ياخور اشا#
 1 اما انغام ينل كاي الملا كلذ الايلتس والا

 موو فانق رضتر نارك لوريال اري اه تول ( مب 0

 ىبابالإرئييطعوروا (هرضضو لوقو الوزاره اربوممفانمل اب ديلا ل
 كتالونيا ت تولإل ب لوهلا كوسا ةروصل زمر م ورللا نا

 ظ يمان افوا نوف ضر ردا بعاس هراء دع عهربن فاول

 " | | ىزلدجانوادو عياد رف قيل كل د اككي قلع اذار وطالع
 دال فين ن من كوز بمدة نازكو عاما نير
 ااا عباانببر ردا ب صاج هجوله كلل از ناكام

 ل هل ىلإ ناره نكرر رع ف العد 47 يكن ا سس

 تل اهرلاووانعلان يس اسر وؤملا مد موانسسال مط لعبح
 ءالفقولا ناامرصا أو نب ارم ونس لو

 2ك



 راها ذا تسوي فدادب اعط اتم تي و هموم 1 ا

 ل! ليز يبنلاا رق 0 مناور دهر اصور اب

 0 نارك اناا اور لسلا ثسول بار نع

 لايف رن ف "كلوا ل وصال انا مالكر دل ب صاص طرد

 واوا را كل برونلاو ووصل: نال لاف فيدو نفسو او ريت

 هر لا فضال لاول اللعب لف ول لقا اولا
 الور بب اننا وي فم الك فايف ثيصو رسمنا ذ نوري ثسو

 ٍبسرباف اعلان رد فلة وو رضي 4 سرشسم رك رع
 وو لواهلع فقول نيكسمطاطف زر ةدلاب حاس كا

 كلوت حرق رع اللا يلع سري ال ع ورشرلكو فقول |(

 هي هيو مو ويد مرمالماو تفل

 فرل ع ااراو روق اك سول ال نيلوعلارصالخ اهلزعل اريج

 رت رشا موب و 2 / 57 نس رصؤلو رمال الاروع ينو

 - يد لص اطول مدار يد يبانلا 2 /نالارنمؤعمذ
 ًُ 4 هزرو لا و يعن انادي ى او اعاوضصُرل اذ ي زاخو و الع 5

 هرب كنفوررقورب تنين ك عطل يطمن نبت
 7 وازع قدا فرو الوال 'ضارفلا ارعبثووالو لي لوقدول در يلع

 أش ئع وب احلاقالاو عيوني ذر دعا مسن ف خانم

 21111111 اعاوصؤلا ذاك راب لوم
 .ناوعوتانمد نينا فايف, هيض الاد يادبرا' ف لاك

 1 لال لور يرون هلع» يرفرف تسون 20
 اراك نسا دناداكولا فولو اعنف كلانا غشنا
 17 20 سو 0 ئرمو (ض

 اماما ايويففوا فقاو/ لل مصانم ديان, وار اقناع دسانلاا
 تنقل عدل در الو ٍكتفقو تسول وث يفخر يتلو د

 زقزاكوسو اسف تنل وارلان 00 0

 يس نسوا اسوم ةر ا ىلا 2-4 ب

 اولاده و نوير بأ وب إش

 جاسم 4 مسوي

 طاوس -



 رولا اواو اف لالا فلو فاول ميسو لوتس
 1 را زول يدرفلا وقسم مان فصلية فرس
 ] 1 ولان لوف ةبافحلاو اذكار ف ننيتل هد ففعل
 ناواازفو اذا ورضو ار نقر مراضصن فذو او اكن قالا بلا
 راما بم سيرف ولا دعو مفيد ديب وشي فريش
 ياكل فاول اوواذم وو ضد زفنو شمل افق زاك الو نخا ذا
 ءامسملاو ولم 200 اركض افرءاضفر بع ا فيح
 ماقلل مز ىل باولو ةراويداصعلاعب زا هدنس عسل فق زوكيااذ ا
 درماك ورب وسل فوزا لئوسو للون ع الإ فتان

 2 نيللو عيال زازا يعض" ن أ ملول كسلا رانا يارا ب صاصأ
 ٠.١ عئاهذل نروضلا مكن راغب او عوبنطاوى احلا ىف ل نوعان (عرامعالد
 راو ولو ايما وعز كو ركنا عدرا كدا
 | لعمان ولا توف باطلا لو ابل وملك
 | و2 لوافا جرو هيتراجب كو فود الكاف قالا قابلا اال
 .( 50 اهيل سرب الو بنوا لل يو فيس ا كور
 إب ؤمطانقراو بلاغزافال ناب دالي فرم
 نر او رار حملا ب داس ملكت لئانول دلع مارا ةداقا علا
 حرا و نبع ا ام نرعس ثور وامى م ترجو لم ًانلازع

 فيولا داوم فولو فلا ىكإ يسن ن اوبل باوصل ا ورلل نسم ١ دمي رتل
 نازل والا زل ابلازارفال وع ىلههتشسأ لزق بيوصان جريل
 الساس وزع زون نوما الاون يع
 هئلافو تيوزرل راي تيل ١» "تينا لوقت ن
 دمي هي ل اقلام راديررطعور وول ايد اضرب

 ٠.١ عزب اقل صحب نمسا, ار كر فةولساب ودوم نيالا رشا
 فو الرسم هاء هانم, ورك عراق جل طقسا نال لق امو
 مدةرطو لاذ دج الاتراك لاو اب تسلاط سك ععيف
 ءاقنلالا زر او ةراصل ليس ور ؤقو# د فيشم نكت او ليز ع
 اوان وميس مور الرا آو هريقووييشمملا اعالي كاد

 ل



 اللاب "لمس نانس سس لاب ناس / | باعت نسوي

 وبسم و رون ان سم دو دعا تشك ننس ريس داعج
 رار نول 22من نشل ناديي 8 أولا فطكو و
 07 كا وست هنوف سلا لاما يا او يستوي باري عام ا

 4 2 0 "قف لائاعي' رع يؤقولا بص نمل عويشل

 ساو ورملاو بسلا قو فيوروبازاجا يوب كاوا مش نك
 كونا اصن 00 وذو قراها عاوتتل ]اهلك ىفو يلطس مو

 (فداماكو ا رجلا مكر ام كر اوس نراطم ةرمعسو ارب 5-00

 دموبسي اياد ولا اوت طوازسكم دعو نور فتا لى
 اا 1 نام هاتوا

 وبول رلزل عز لو لب ىل لا 0
 نائيارملانمرب ظلاو سوى وفن صيبا نع يسوي وقر بف ةواملا؛
 عة ياور نوبل الو فسول دلو يئن دب اصلا سمك رم فالح نوب ١

 للاب كورس اصعال فرح كوم ةهنحأ ١
 اناهتر نا ردم م ثعبو زوم ا و تعلرصو رك 7 و

 ّك طربال ص رك ع يف نب او ف راصخالاى دو لو ١

 كا قيئ سول لرنقو وللا كسول ىلاو رضوا يكوا هذ

 تسوين فا كلو د غاده نمر الا ىنارفاجم
 702 لا موسم نفسا نيدو رص ند مسا نوبكالد

 ”/ ماروك فاما دع ةيز ريل ىف امو عن ملا راج قو تال دعربلا |
 ياحلو لن رجب ادرك اكن

 للا لرصا عافت انك إن ا» فقولوا سف فيمئاؤلا
 كل فالضالى را يسال اك مناك ني ذومو راما ىلازخالاو
 دن يضانسنوكلال ايدج كوز ننس نلف يص ا جسض سيد
 اعاني اك يدم رجلا ! قروض رس 200 ىئب نا قروض

 0 ىقولانالروق اروبا داروكتينعس رن رعج
 7 لابد لو ازندل اقع سر اضارتا ياك رذع
 وز ولأ ربع "نمل و عسر اللب



 انس ةرعل نادل ءلصا واع نرصد رزقنا نم
211011110110 
 ظ2ظ211010001110

 اص باص ارولو (ييلعإ ضف والا ةرابعل كو لست عنو فدك َء

 جو ثواعوب الع ياذا ةرابعلا لسلة شقا كيت ئارضعلا عاب
 ا ]انامل فقد ل عن ىئارباردل اكل بيلو صفا تشل
 ظ واود زكر و دا صوت لم
 فولفو لطف وسمأل وز ارزبال ناو ارا
 2 عورلال يلا هوز نمو ىر اندال لانا زئاع لذ نون ' بجرب وتلا م
 )هلا بعاس كا كلوي يأتل قمة رابع لأ نادت واد
 تعطر امرازع و

 ( ناولو ة يقول: امى ربع راغللر ثا ابكى السم والوا

 | راع بج وعيد ةراقولا ل بتر ادغلا وع ذفو نيلي انعم نب
 . ٠.1 فقول ىالفالو وارتفاع قولا ةروسؤ ومما ضلاو ف التضالا

 ”اباطضتاولالرذ عين صير ووكيل مرمر ريلق ياما نيرل
 3 ايلا سس يسرك ولن رم نارا نان
 نوكأ لاسر موال افقول اص اذ فقاولان اكن اد يما
 ا نادكذ أر ذا لسكس زان ارباوبن زل كوارغل ثنا
 رو اليل بال, ىفما دكر نذ اف اولا نال مطل "فارم ا
 ' | عزت تناك شيرالان ينجب ف رئاوف بيغ ساتر ابعد بصاس
 رولا خلاف تس ردد بصاصرر كانا يسال نيرو زا ع مسمر
 ولأ 27 يئاردتوب مانالاودو "الا رضمس/ ل رفوب وشل ا ركوب وعصر وبر

 يا نوك راع زقرتسا دموع ركوب هع يضر الفقيد
 ىواايكو 0. هنيناكلؤ ايم كف تولاووو وراد فعلن ل لاني ولن

 و ه0 58 8 5

 نارا ناريالوراعبال فقول وون ةراجالا ل يكول تول لبا
 دعب انك لأوقات برود قبستصا حالا مبلاسسال
 نايبالوراعبالف قولا نوم عراف مول سيف وول ووك اعررلوغب
 | مرا ازلااول ملفا يداعل قارات اكرر



>< 

 يصار نسعي ءلئطلا بنر ادكسمو بر قضظ شدا
 2م / لئن وكي نا ا لاو

 مضل وام رام دمر وفل ناو سس
 مط ناري زفانملاةءاعو وق واعلى 10 لو
 ا 0 ,لالغم ةرعنرارلا تدك ارس :يواعلا غلاك شمل

 و9 ىو هت اء 'عاملار ال ىطترالل ى ريا نع قولا
 م 9 ار عمانملا هر ةوامسلا نا ةيداعلان ربت ىدلا لأ

 اذكى لع فو ييعا هدم نال ملى ب نار وا 6-0 ارهاوأ

 نادي اند ا وهن ن )ل( امل اوت أد كوول املس فورم

 ناو لوفر ررلا ب هاض سو و اكركالإ ادا سمت وول عمال
 هما نو اوال /ابعإ وأول فقولا نا

 عع نا دا اول بت نمر 0 نما
 مر يستيدعو عدلا في وارق مي كاففلر ف يال اوف عيب

 1 م سعتم ا
 مان اقبلوا عيب فيو اد'ناف دل 5 ولع ندا مدع لأ
 ةراومو قاس ارم ع تلتف زلات م ولو ل وق هدب يالا
 هيئاوذاا دا وعل ماثناو واعلام 00

 نيو انئلا الديس ا رد اه هيلا, ل بقل يق رض انس ايزبةيا ربت ظ
 اما خضقولا نال فذولالع ميدل اوسلو دئوعرلاو ىومترلا
 | مالا ئ نمو قاذطلا ليي قو رسل اى وعرلا طال لعلب قرشا ومد
 نوماس دكر فاران نه
 كفر ىوضرلا هدد لع ندور احسملا رو نافل ارب سول نبل مانا

 ماطلاى وتل فن قارا رزقنا هرمون زب لاا

 رمل 'ةرابخ# ىؤملاىاتامول و رل يلون فذاولادعصو ا ٌةرابعلا
 رار كو بيز ىأراف قف ئاولاو سات اداذىؤسلانركأد

 21 ا قئاولاس اواريضول ام فذ ءاولا ناك اف قلل

 37 اكعد اسس يمس مج.
 وتلا اهو ملوث يلح تسول نيدو ل اظفل اريج نسر للا نم
 مت ادم لسمو باعد كا نال اب قواولا مام



 لصالا ىف م ساعلا / امركذل موري الف ولن عالق

 انارردلاب ص اصر لي ةيفذلاة رابعا مالعب لعلم"
 ابواب دف فك ويب نسدتيبب لما فا ولادلو نسدجوب مادا

 ءاورلارماظومو تضل لوقو والاف قوب نحب اهي مل لل اكجالا
 97 اوالوا ممل فرب ربا نمد نع ف اضف اور عرارص و: و يسال |

 عي/رفطو نايس ربل وفدا نيل ناب ذا نول وف نها
 ولورلورلوو ورلور بعلو د اكل اق يبدالو ار عل ورشي ٌّك

 ىرلا دولا للا روصو تضو دل غل كو ”ءرماو يحسد غلا جو

 اله اقرلول را اموتنم رز ارب مو ضنا ايم عزل اقع
 كورونا, كذ ىنم نار اطلاتانبلاو نينبلالو نمروكال يغب
 0 يا نيب ظفلر ار ْؤا نان م يب علا رع نم

 لن كمرصل ا اق دل غيسالو نيخبيل بل والا متيم لف اضم
 ملا روكدلا ظ فلن وك وارافس لير اجب نمدت وق اكن ر اص
 ”ٌيص) الب ىرب يدعو قدلو رلو د زوو نمر والا لولل فص ير وكلا

 .|روكذلان ولد يقل لذ نع عمو تانبلا و نينبلادلاو نمرود ل لوب
 لك ناب ل الب باوجومب م عجب نيلغا د تالا و نينبلا وال وا نم
 وف كنف ان بر يبساو ال 7“ بيلا فص وكلا ذؤل

 /الؤب لس ناو لوا نام ناالول ى دشنت كاواذص ارب ىلا
 2 /ىلعتففور و نوكيناووو زتوارس سنى يسا/و ع تبسم
 ظ لهب 'ةياعد ةيئاخت ائالغل أذن تاع و ورعب الاو بالا

 داللاررلعار قضم ثقف هصالخو ةيئا رابع اهننا_ تكل فره
 ري هتف اك توافتلا فل إرث ئدطم عز وئام ِإ

 فااازب لاو بوالين وم يمئدال داع دارتسال ان داون ولك
 تاو جنو هرالو ولع صراف قك عر 2110001 كا

 مايل اوايغلاىل ان رهين اءناذ 2مل فقدان عب نوضح
 "ئسلاو نيون نانو ىو نعل ئاؤقو ٌيزاريلاو سالك ا.ظفاومو
 دالوالا مسك وجل واكنوطبليذاغنر ىدالو اي دهر اقول ان طر اينعالاو
 نلبي للي وعبر ضار افرول نط دينك

 ...[هوروفاوب نصا ب

1-7 
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 ةرابشلاول رداد ووعسلال اى ولن موعلا رطبا كلو يونس د |
 شكو نوب جبه اسر ايتعالا نسدانطنال ةظفاوم بسك زمجا هاو
 نيدلا مرر طاره دسم نارصاحإر ويزم اى ولا دع باج ف زو
 6 و باطوإ 'ئ 220 اص دعوتاو طفي تسلا

 روب اىولاب اصادظلو فلاحا لاوقالا زاونسنمزل نيمو تك
 1مل فاو ضد اا ارور بدلع اروكتسهوسدن ل جصوكالا
 سكنا ر وال نطبل مرق مال درم نال فكها ذاشسلا
 كيرلا باص (اهد يان نالخيرجلالاو بالا نيلي

 بي ابلا لا ءلغلا تنور كا و الما هيد عبلالاو بق الا وأو

 فال فل الل نال اف نمو يا لفر لمى ين نلف لعل ذم
 ولم قوس يفي الث لدلك بعوب ود الواعد مال ول الب

 لولا مسا نال هين الفل نافل والا لحس الك وقل ييغنلا
 يصرلا عيرجرلغل ف اوك كرا زالوا ى قب ارضا ثودعلد ورالواو عت د

 طز بسلم نضرعلا مالك كك دعائك ف كولو رل وو هرلد عيبا

 عر ارا صل لوا فئاولارلوزصعلات ايولو هاو ميا مدين لأ

 بارلان اكو ويبابهزم ىلا ىو عويبلا ب نك سالف
 ظ لول داس وأدت ناز بقنا رااس ريع
 ميدي ىذلا عربلا ولع غل عوببلا يدع ريدا يزل اى ام مري نا مالف
 لإلل«ةلدارس غل عرب لاي نارو فلا د ملغم نعم ن وكن اين عويسلا
 ىف 4خزلاكوادنصالا نم نيا وار وازيشمكد دارس ذائنلاعإ لاير
 انفو يسرافلاب/لاؤفنا ةرابحلاه دمج موارلاا الات الا اع
 و« الوعل لع اهل ال لوعفلالا دخلو لوقو رتشملب باقل نوعا
 | تاللعقورارمو ٍئافكلاب هاص ةرابع عازب نا عش ارلب عريسا
 ران بال خعسك نكون نعل نعال عبقور بع وتمسك اناني
 زاوعنل نعم تاور اهل ينسف نيلوعشل او [ن يكن وعر صرت تيرطع ا
 رد اماؤلان وك عج ناو ولو ينال رعت ىذالان وربط فر اري
 زي ررصمل اف رعاؤلا ةرهنال اونا الضاوم مجول ىزؤلا نال ةراشسالا

 , لمس سل طففا ّن ا ئنول لك يرص» /اررصمذولوا عربا ظفل

 انو قلاب انك قنبساكم ونال فضا برسل اذا

 د



 ع ب ضوعلا ربو جسما دي ارتب لوفر سس |
 : نال ةيافكلا نم ا عرلا با كرو تسي فال

 01 6 ار, داسل عين يفك لاف اميري نا /لفالا

 اذلو يلا :/) نري / نراك وامى تن
 الكرب نمردص يف لاف ناش إل ني امتلادصا لك وملف

 را لاو يراعلا طك دفنا باهل يقدر أمس درورمالاو

 فول تيار ناك ادا عطف كنيس لك
 بسلا خل باهل رقلا عب لافد ءادما الايداع رز
 كلارا نر ليلا اف 'تابئاانرب دارماد ناك سال
 كالا وبلا ارايط تاع وو الدهل وسم ريال ى و درت الد

 كلا طاري / ذا لوث يلدا روصشم نعيد
 ؛ابذالارابظال م داب نإ كود عضول اظل الر اهطاالظفا
 و اراد لكيلا راكي افالون
 , ا عضل ما يم ١ هيوم

 1 00 سماك بن م دق لهن مم بك

 يضر لوبن انس انور وف اما اى غاو رواج ١
 رف سزل انما ةرئاد العالى لع حك فق طف الد
 7-5 مرصع رت نيالا زكلا جسار اما عج لابمذ وأ وغلا

 راك دل قيام واق عن ظفل نإ يب تارا رانا
 اهادعأ نيبال ى ال اوكالا : فب صال اك بابيلا يلا )ا

 رن كو تارك ب نريد باو لان كليف رس زكألاو تعب

 قلو عييلا ازيرا مل ارز ١'بهاصرعن ام بق يرضيك
 اهروعوبىتناج 'عيبلاب رفعي تركو تبق علا لكلا

 1 00 ادومعلا ورب ير يعم اوكي علا نا رار
 رع ديا ناسيءزوقنارلا
 00 يلع



 الارز عزبسملا أب ارب ل فكل ىاعفووععل ل ربعلاو و نعم وبا
 قانا ذا إل ثيل هلا ركل يو لالالا ساب
 سمو ل طوال نم ناو ىلا :اكعو عنا نر باو وكلاب
 وصمود نيت حنو فلو نقلا عاتي اذ راكم نعمأيو
 انرباؤا بتي وزهن ناك رابعا نمتلك قو نرفان تح ذاداففلا
 اطال لاق نيم ابن من لاو علل عع ىلا وقر افا زدنا عيج
 وبلال ثا نياباس بلا لجورشل جما
 يو جرا 5
 ترسم وبن عال ويانا باوندلا نم يده ار ل يفارق
 يبرد فلاب اذمئدبع تعب وقل علا ذك نم ازهب تجيبين لأ
 لا: باساقوؤن ناكل باطغإب الذي
 راجح ريرقنل لونا ناك او حرت ل وبطل وبطل غرف
 ندم نطلع ذاق كال نيبال نا
 رباذم كيم تعبر اول اذلو روث سعت رطل اوبال مويا
 الا نر تكلف وكم ظل نين اكل ةروكدم سس يسهل ين | -

 "لإ تسرب كام سكن تخلد 2 بالا عيب ن اكدصاه فب قع
 رانك نيارانا دعك ماعتلابإ نانا ناب الفلا ع ْنبالاو

 كر 7 مزادماد ناكنا بإن ل روت بازل نع فل وان كو يب ١

 58 ابعنالفوصن ماورماخ دفع أعلا بداو ينل نارواظلا
 6 يلون ةداعلاف اد كسك ادريس هيرب غرم لس
 رلاقااهيفى رس ذر ودقن ماوو عنا ةروس عيابلا رن رولا
 افالم سل اف! عيبلابصوا اذى سل نانمررفلا عن

 ندم" دؤ يعمد الا ةففصلا قير مذا صب جيلنا عيابدلر يلف
 مام وفلالاوةعجو اهئزول باث الا با ييصتيلع علو تك اة ماحس:
 قفل لاهو لولو فون زعجا عر نر
 رابع تلج ئوربرلاو ويرلاق ريب اطد يلا برم” ؤصلا بول يلاث 4
 تنصل 57 عيابل مر ناىرورط/ل الوثيق" مجدوع ع

 0 دبحأ "اذلئعلالوا ابل ضن ازد كلك ن وبكو

 اديب ايس, يجى ملك نوبت يالا ينير خوض



 ئاهص اسر عى روولا

 ةرسرو د ثور طبارل اهم نط اذ

 يطال ردا الالم اوف تسع وبلال فأنا
 تاو تسلاوفورلاوهمردب أو تلو زكام سرر وك شيلا ري
 مال ف وعون دلو دل اليل وكرت 1 لكلا ط وتعلم
 م اهلل طال اواو ل وبطل يوقع اللول عيترلا ماه

 اوم ب ايلا لعب سلم القاك بم اس سينا
 يعل دلا بص و رانك ذم وكول عل كا رارنم '

 لب مارس ؤ را رف بجو ناك
 ادا رجعوا رقي نالطبلارع فلاي قؤتأ
 ةراتي/ط مجرم ولم الاصل طقسا وود مصار م تالا

00 



 فوم !روصمل نال كريشد ول | 1 يدور ايصرا اما
 ار روع 0 ا ا 7 ما

 عم بسلا 4 مارح مايل ثائر
 "ابراج ارو ام دع ا رو را
 للبدء انعمدجلا ارو ىلا بابيذلاف قو اغا ليو

 لدانعم اف اج خرقا ل راونل ا ا نواييسدجل "بارا
 جركل 20 : تدر دباب /بعلاوا وأ لالش لا لاري ارحم

 الدامي ورسدإلا لل وبما ثول نفق ىدوم نافع

 "ابنا دع عفا نال كلذ ىلولانج هولا با نمي ع انشا
 لو[ق الط ق يلط اخاو؛ ا اعنف ني عقلا
 لرش قماح نيل تاب لادعوتملا انك أر
 راو الم باب الان اكا ذاف نوايا رف ل نماهوربعلا

 و اا فن نانا سكت
 وا نبلرت/ جوزل 2007 نار ]خاو عا عاب إ لوو 0

 ةروصل ى ار نلت واب 00 ل اع وت لااذكو عائل

 يناسب ادب تيان اجر وهل لاو يب 507

 فالف متعاون قم ينك اق لكونها
 اهنايدكو ن نورا م تابقو تسافر هضاب عر د فدل لع
 كوم (نيّد كلوب أ عوبرلانع
 خلا 21 معلا الا اك د ماصار اني ولاد وو تيا

 2 3و أبا هر ل ل

 يسب اوصل ]علو عير ئرب اسرصح ربو نال و الإ
 الكعب روبل زو رمب الراوند ا

 بلك دلولابإ هع ردلا ب ماس طل رول ( ةريصم

 مريع دع موي انولا ىف نك نع كلا كل قيوم نال ول قالطلا

 وسم ع مما رفاعسالا

 مهم ١و مار ءاضم اع ار 2 فاكر اف عوفرل ار تفل ان ص
 يا 0

 ل هك
 تت 2ع نسيم
 مسرب كلك ل

 / هر كر
 ههه / هع

 و

0 



 الزان يقل نال او ةرابعلا رم عااد ع دصالا بما
 ل تاطصار عال ع ل الرا دك سمو /ن 50 ظ

 'ةرانس احلا ام مر كل غال لالا ع 08 «نالا .>

 يقم رطل نايات تسليط زعل لول لكلا ان
 رم رول يزال ارو تبل جانبا
 وابو ارا نا ا 1م الرب 0

 باكل لو وم / 2 7 اذيمجزمراعباو ذه وعلا ْ

 نادرو رانش )بايد باه اندر كلا لوبقلا
 تيوفاغا نيدانيب نوكرارزسسلاو واول عون 2 رف موبرا
 دمت كيصو دل انفعال ولو كتإو 26/0
 [راناداك ينسج عونا ثلا 4-10 اكمل لئن ال
 رثالان ماهر صا راسن بث نيبال تبا مر سر لب

 17 ايرك يقات ب قرافبالود 7 ما فلا
 5 هسا فيتم نمل لوا سباك أ 20000

 قاع طرف رزو ركل اناقسس 220
 كداب ناوين وتشمل يتم سو ىف اثم يتلنا
 1 اق علال مسللا لو قوس امام والك هرجاوورل /
 كارلا نال يغب مر باو ا نيو سيلع وري الذ نيس م
 ل لفل 0 1 كو / اعل
 هلك انى ند زلن رخص ةرب تدب اندر نطونسممج
 00 رت[ يفنوما بنا نعاءتتاوع ايبا يل
 انادي بربع عقووس ل /لماررلا العازل, نس
 لودي يكل رلاو رللرعال ايف عارتالو قرط رم هاف خول هدماولع

 يطفو هجين نام سل ل
 هر ضيف ندع قالطإ لال سو را امرجاو اناس او يضل صل ع

 1 بمزي المد ف دفعلا دقاعتم الكوب الاي

 ماك انمي وجلال نوب 0 2 تدان
 يحس 7 نوع ء جن االا مف فتش الل وتلا ظ فلن اي بول

 لالا ىنزفاو ارض وكرات ببس بالابر نارتإ مارب لمسسممل



 ران /نازيفالا ا مسرب لفلان ا ل نعل الوب ولن مرورا مدع رش

 قرف يف نفك بل وبلا ايضيلعر يخبر مف ناادبالاق زعل قمل
 لائنالاوررق او لعل اوقالاق رت عدو لم قرفو نادبالا زن عى زلال
 لي عل ابرق ربداصل فاز نيد فاتن دع ل والنعم لاف
 لوبخل ل باقتفانافوتال ل وقرب ةيف قرا عاد قراني م رجلا
 لرقم فاقع الغاز 1 و

 لبيان, عطس ىو از دصوباليوشل از ىور و ريغ ودرشمجلا
 ملم يبس لانا ناو لظفإ ين الا لكنا ف سول نخل ل ىو

 كس - مم 1 5

 يركب ماصٍر رقى فاكييع بالو لن قلعت انس هو يرد
 اشور زتساظغاو نيلاقشل نماء ن ادع بجولات
 يو نيالا ن و دعما توني خشم نورين اتعاب
 باهيالادجبٍ غلا ينال لكل وقالى زفت تلا وارلان ولدك تشاء
 البواب نس وو نب تلو عر وول ذي فلعل اع ا لوبتلاو
 كم يقع افلم سبت اوشومؤ رن ا فرانس | وف كم ءافن ذل
 علاصىبدةيئاشلا لاا تعنت احلا فلق دال فاو نسال نيب
 ادا باجمل ب عراسلا ذا يقم ا يزعم اجي اذا برص رفد
 ا 7 ماقام ولان بشك علو ىف وبطلاب طبل ب
 لوو فلل دع جيو اوقع مهصا تصون إب باونعلا عرسال
 ئيلاطب مرد هير وق عدو لاما ن يلف كنود ماو اوف

 با انا نير ايم دارلان وكن ولع بريك فل هول اولا

 لوبا يقنع رريغالا فشلا زباب اص اضاف ىهنونأل ص

 قاس ر وكول لاح اد ايطولاءارو سمار عوار ما
 01 لوتس كلر و (قروتلاو ور يرجي ظرصاو زر ا دب يرآامورم

 نايك وكيدإ فاشل اسك عسا مارت لغو لاول
 . [صارضلوبظلارايطو لات الريرقلا يكف لاثل وبطلارايضدع الو



 |نارايصراسبابمولا عونك د الامارايطال لاقل ل 9 ماد نايابتل |إ

 نزلا و ياو هر ل تسلاف ادموظد عرب /ن / ناد ال لو يق جرم ظ
 ١ ا 'عجربوا رش ا باهيالادعب تالا ارقي ناومث لاول
 وا شمالا تعب اهمال وين لولى ا

 7 3 الا قت يستوعب را لافد ترتسشمك يصا]وقللا

 كالا تعب امص ل ان! ةياهالابعاص و ومشرف ف لاى ا
 نيانالا عطس تو النا دأو لوألا رنا هر ايكو تال ١
 1 را درو تاس نسكن بدك

 ائكا سخر ذل علا ادعي ايلاووب قزنن ضف وفلل نانو فالابجلن ا
 8 ةأرل اما زلال "رس مالكا نفي فتن 0

 'ناوالالكبافزفتو تا رتف تابت أرلا تاق زودت
 ظ مليونا وقت كا جا

 ل لاوقلا قزم دكا فل قمل است, ل اؤسلا هشنم (
 انهن قتلا اى نما وتلا تجناهع لوين لاقلت
 اي 0 ا رو
 افلا جلد اىضال وا الار ين بور 0

 ور ْنا م 5 0 دع باوكأو اغا روت زل يلع

 طا قيزتنلا ىف وب اأو عفر استمر ام عارالاد بقل 9
 هواها لاس رزلصي لازما همت
 ريب سامه يلاقي اوئاونا ن للاو اد وايغل ٍررعم ندا

 واو رررشإ تاب ا نان
 ناطروللا هررص/ن ار سصمامأ ل الق "او الان مالي الان م

 عسوتلا »وب او سلا ا ىيربالا تدعاقلاك لذ فاطر شل ننال س ظ

 ْ 0 قس نلف سا وعسل بسن دخيل 20
 لازم اينبم ن لو 1مل نا ا الى بس مورست و زي وك

 0 ول ل ةوال'ن ورئيسل رس اال
 ردو ن اف سلاف القي اهل بماساغفلرريف يبجاو فصو دريل
 مر اسس انفو 7

 : / ل لاما رون وي واحب ووو نقلا ارث نول م



 طن لاو عيب لفن دش ةرايع ل فر رادلاب ص اص الكرت
 مالك وكوررفان اهل بجاد ىوفسو لال رسأر وهف زووم
 ماظل ورم ين نايف ةيمجاو يلى عقول نا داب نصرعبا
 ةروص] سلوم مل اصل ار اشثساو سلا ل ناب وق غسل اد دوصرل وكت

00 
 لك يؤلوفا وفى يشمل ازين لاو عب ابلاىل والا شما ميجا
 دا يواعجالا نوكن اوس موفلا كري دنا هيله بذيل / عيب ضن ا
 نكبر وا دوز وس اكتمل زنبق ول

 راو هوقلاوارم ْن ادعو ري عطل اوم ناضنل الطابو فد واكو وت

 ملال تندد عزجالا ضن نيب قرعلاو ةلاحتال تول ننس واع جالا
 نايس «فيضواعرل اسس جي ماو ب دابعيلال نا نشب مرير عل

 نو زب امسي ل الهوم امال اذهب جل ذارئاوراهض

 ااا ماهرانر ويلف و ييضف سرور طميفرا
 0 نوكالا هضكوفو نيود ولعب

 : ياليت ظ
 الو عيبا فص ناخد عؤلا لير ارحالا نى وقاد لوا نكي نس نوبالف
 ايودلا اوم نم يملا ىأرلاب ار يمول كووول نمو قناع
 ل تيل ند يلي

 تو بمادلا نمور الطالا عذر تلا راب ريب ناني
 . | 2و وفانلسسولفلاو روحك فعل وصمم لعمال ل ناي
 يؤلف دكاروجاورىا فلاب واسلام بالا نيف الاد افلا
 ىزلاب ساد ذك دنساراو نعطي

 0 4 - 2 7 وزرولا "وما ا < ىلا ى

 0 او روز الا و وردل ةرسكى ل او وعلا 2ليخب نو ما ْ
 ١



 ' | يس دبار رة ننلاو سل نيوسملا ند صاعردلاىفا نام هر

 | بصل لازما لو زيقزعل دمام ال نفور كب
 1 عيا 7ك !ىوالاوباد عدول اف ديل ن اكول نبك يعرب الاد
 | يور صان تجي وقار يول وث دو ةيادمل ب يا اكس
 ظ ا يي وا في
 ١ ال انل سلاسل يتحملون نا ةراشسا لكيلا فتصل نع
 ١ ١ |( الياهو ميم اذفل نوككنا كلا تساوت نون لاف ا بجد
 ١ انهض لتاكدالاذا نار دعب الكود و وزي لكل ولا ارتب

 ١ | كفو يفطاعتللا اسكر انئنسسرالا بتنا عربوليلا
 ١ ار ابك فيي مازا كن زواعإ وار قدي ةرثاقلال كرر ابماصأ

 17 رسسلاهب تلا وست قزوين رة لاذ كويل
 يار اف جلاب وا تجسس

-5 

 . الع انو وزع, وثوم ويس تحل نا ماضي لايك ركل
 انللاىبينيئربصا زورا ث سولو قو عبولا عرس اود فك
 ادا زئرلو نيس مني رسلا ىلا امر لا لو يهز خانم
 ارفق دن علال فرح وأ جاررولاو يدع عتق ند
 ل اى د طوال فيش سوي دس مول لل دعبول
 لت ا :
 ادكنيؤو اطر غال اورعرسب ناس 0
 ٍ و ادي عش ل ملاو ل
 ناعرزلا نعمت 1 اك عراذم األ حب نمسا
 تالا ول بول نم ءارذو ويظن واسوي نا عادلا كلا

 كبر ءانغال ير اقتل ات ايورعلابةمان,تايعرزل فكل فاقد
 ترث مو الليل تارمل!ب ماسر نموفو انفو رردلابصاس
 ايعرزلا قاد ايبمناتفرعر فورم لف ءئدصاولا بطلا روس سبا رإنا
 كان اتت عتنق روت سويقبل اال يراتل يزعل انو
 ا الو تر بز كر اا ئفاوب اب
 لوا انواقنم روتر سهلا ب اد مااذك يريم لالا ولا
 وافل اهضب|رعلاو لاو و لاس سلب وبيوارا



 ذآ

 ان اركووز 0 روكي ىفاىيربسودصانمإ
1 0 

نائل ينسف ود يغتال ذكور وربع ولورا سسس
 | ْى هولا 

 فاو تدافنملاعإب ناوروف نمساوي ااا ذو نول راسب
 بيعُبام نادم ع وري معلا ف وندلاىف اكو يلا اغيب قمن سو لبا

 ٌْ عير يتومو بوث ل كروت وبرك ودل و
 نيس ماكجردعل نك ينل بسكر دعا ما ذل عب اصيل

 يلون يذلا ناب ابل واول و
 ليا مذغا الشلال قحاجلا و ا علان( لون مفسد اور
 عسي ملا ورا اوكرا ناب عارؤ نضر رااسسو كابر افر يطالب زب
 عارف ف فلورا. بن مايلض ازال والا دولار بخ ردك ينحل
 كولا هرزفاكر نط ديك يبا ورطعا بطال ناهد وفم



 ان / 4و لا
 | |1م 0 نا

 أ ل يطعم ارو عوز عج فانك ل قتلما
 ْ 9//// لم رار باسوقنل نراربا نافيإ بلان ميف ناس بالو

 "0 |ررا 0 اهل والود مب ا 2

 كما لزاما عوار 00

 | | يئاغاذك الا زال كيذا نسينا
 ماعلا ترسو لكك 2 نالت اتش

 ا يسون صرف اكو نع 77 را رزان انايبإ ]

 1 اوسلو نرش
 | وسلاسل اه نضل فوادي ى اش لوب سكان
 دول عطس لام اوك ون اد هو مق تو انس (ويرئ وعر

 نوم ايا داك اك ادا ثدي نم كيب يب
 ١ انك ورا 2 اءىورإا غرست عينا
 و امورعل إلخ وي يئ ل طع 53 ورعل/ | واوا مكوة"
 / فا قولان بز لع زاد ثدفو تراودني اطارطسكا

 | موب ليس راهنت دا 1

 05 1 رزؤاربشا ولن ير اطل بما فر ئد نيتلاسلا

 ظ الامن عيبا لمض ناكا النااس ا وزي رضجو اسأل ننام

 2 عاتفلا وفدا, ف رع ىذا قاددئ الاد اع يا
 ا ْ 1و الم وري عيصا لا ارو ل /

 اذا ملول مسا رمش لدافلا ريل بوم
 ْ شيم يو لوا نايم سف ن ران ال 0 20000

 | مورو عرس صورو يكب اورلاطبرمبف وبل الي

 | |[ لفل وويل الافاك رفع نرش نو نو طربال تيل
 ظ 9 0 9 1اس



 "يردد نارا صاسدنصو بابل قيل دسار ادد
 1 يبرر سو زف كافل اب طلاع عزل يفرط ور ادله ثم

 در ذر غاد نم نما اضيف يب سك ماو هد صرع اون اطلاع

١ 

8 

 2 لخ نما فل ضد امرا عب اًذاوزي نعل لاو جلل فر لوف
2111110101101010101111110 
 طقلايؤللاا ميرال اب ىار اضم اورق امض د شرا علب داو

 نإ ركن احل م اراد ال . ارباب عاش
 نوط ةزعصناملاشا زكهئفل يضف كاما
 ليال فلاي ل اقانزلو وعم نويل فتق كر ياعل مال يف

 34غ اضاع ءان وانس نا
 امنوا قتجالا ملوى تما عطتمل مواحم ةياغاصر يل النبل ورجل
 47 لاو عارم وا وثوم دب الصنم يرجي اواادم

 وي سرك 2 /

 ار ئيفارلا» قوت ءاوس يرحب ال اقؤ تك درك اسي

 هب "هج م سورا

 احلا مومو ار ثمسك الف
 لب ابك اعلم ضيا ينوي 7

 ياسا ا 200110070 ١ دوبل اضلا نيكو فدضولا يعور مدع عمر الا يعور سس ىلا
 وار اصعم اد مسالا 2000 / اور ادب نارِع سلا



 ظ قارئ هرج الو نم اعلان مإ طيبي ينجس نع مسار
 از يضاوللا نرسل وصمت لع باولو ريفالدو لك صريحا

 / 1 لافاس الق مو سولاف وسلا ةةعرس

 ملا 2و 002 وو اذهبرادم نفوق يج وفم ووو رسكر ف لاء ارا

 .| | بطورو عاباهةيانعلايماس رن ماقوبسلوإ 8
 ليوم كيم وع اسال يظن نست الك اك و

 نبط يرفلالالد عي ابصابسوزفابريتى ب صسلا ةراساى ا ةراسسألا
 ةرابعئ اليل فوصوقلان كل نازل زالوا لزإ دل عنو
 عون ابماعا 207 2/1271
 نير رعب كيلو وأ وو رسل بما 1 اورتشراعم افك
 72 ا ليس ءاغل - /' عربا بهاص

 ناك دقو ى بع ميلك غنس اهلا مينا عي ارتزراعلاث بؤ جول

 عل لو للاب مؤ نما عج لن الانم ملك فاول نكرم طلاع
 ميدو فالهولع قتصرعلاب كالو نإ مب ءالعل مجانا
 ] 0 قنا قوطنل ارب رينا ادام الكو مورا
 ناكل غش ايزل زر واراطرليسقلال اوس اللف لاحم
 7 أ وشل انو عيري نى امجد ل وبل
 درب !نسملو وكر اينال ب نين لمولا
 ا لكلب يقرب نااار وئاماصاعتز اذ

 هامبطقساول آمل ف لو | طالب نسر اركي او ارمي انف دوعن
 ينازنلا لجدول نزلا لناس بس ناك اعلا
 بماصو ديد ع لامتسال لاما ا سور روكا الادطو
 ير تسيب لوو موتنا 7 8

2 

 ")ا 4 م4 دل رونا ىوتفللو ا الو زغير

 لو ليلا نان يتناك نا سلس 0 ٠
 مر يوي كيور هبا ب اوصلا مرقس مفصلا نع ول رث لل أ وث هر

 ظ 00 34 صولا



 ةيساقبج شر نرخ جت راهب جالك جر ارق وبلاد
 2 لصئلااامإ وعارف ارا عارم نكسر ثباصا دوم ْ

 يمن وك دضا نون الطفل نرى لا تجب اففطو رشسلو يبا
 لارا اع ب ماس دعو ةي نعل اب هاصب رع اكد ليأعملا

 فلل نعد بصل زمر ب يتسم افا م لخاومرس اب نوت انو ١
 سكن ادي انعلابع اسم بمجال عد كيال ةدالب سلسل
 قانا يملاىزشسل ع عاب اليل كصانمأ ٠
 لولا سبور ةنسللع دوك فيصل ءلالد نوت دك ونس نفى فن|
 لعامل فيصل ضع كرر دل ا يدعتلا و مر اضئال اوي بساوملا|

 ا عراذمو تزيد تيذاس؟تسعب نع تبعا نون اروع
 سمانا ى راما افلا كو كوالا مركب لولو رظوريفا شا

 عل ثل/ر سر اء نا فيلع بس ال في فص ]ور سل ايضرو سس مأ ١
 راي الط نط اا فرو واقل لفدا هام
 نمو ريالا ناك ارسل ير طلال فرم خمول ١
 قس ناكول ردا بصاضب كين اورخ 1

 راند لك سورلاف | نال اانا رضالا مرمي  (كلا
 نير[ بل لير ور اطسالاب جر فيم ح وذل اير وس نم كلذ ند
 سلو هردعر نعال اير اي رس نيس لئلا هم نوك لارا شد ١
 واطلاق زواق الئ سوا بام ؤينص بل ومان الزر ىلادأ |

 م بيطلوع ا رب مز نا تسول اء كوفي رص ١
 //وا ارت دق ذ ا عاف ورك نرسل زج تاف ع نيرغال| ١

 رابح زبي ادلع ب مزيال(ضنل يري رف يطل اطيع ترم ١
 كلوا اهنزاوجةووصعم ياتي وااطففنلا اكو رصاهسأن مأ ٠

 سبر رخل ناوثو و رات يقل الفوم تب م غال ناكن اء لا
 2 فانا سيق اندم ا ديوس ازاوبرعرصلا ٠١
 لوا ووقاولانل قصي قل ئ الخبرلو اتم ئينلاف عرابعلانازيقا »أ ١
 34 لوم نيكس اول نوب كود سكي فال وترعلا ١

 ففئلارالد نيبرطب لوثر وى ل قوس صيفنا ذل ا تل جسمأ ١
 مقلط فزع ميشال ى اتم اذ ارا اطار تش/ و م فامس ال اولا |

 ظ

 د سس

- 

3 



 لوا روكن كيف بسب الوزرس ل بكسر فل للا لل عا
 يفق رشا ثمل بالو ل2 ناله لالد لم زال مدلك نسر
 ابطا افاهغمنكرلا ذم مب رس دوق رز ولان

 نووية اكا بوو و زلم ىوعرز فك ا رس
 روق املاوو شرط انكم كو عير لالمإ نضع ناطر ايام
 مدعيا ية دن كلر ارسنال نورتشملو اوس ادمن
 بي فم نعال للعلن يامل, ع ورمل اذكرك نبل
 :ركافوفلا طلللماد بلاغا قو, اهب نم رم فاد يالا غن
 , رزان اوشا رك اري

 ا ءابلاطب بى مو اذ نان ايسر ملوي رزطاك نب كميات
 لازرمول ينص عنيك عورلاهر ايل جورب للوالي يف
 نايل رت ى ريمان“ ايفو اويابسار يكن اك ا( الميد هور
 | طرا بلكات املاك لالا ناك وتسكن اك
 طمس وتسوق ماؤاتةوتسا نأ الو جامو وزي ضبااذكربالا بش نايل ن رز عائدا

 2 ةؤنهل ا ببذيولمى اع وز راو تسلل داو ارو راوق بلا .ئ 0 | لد ةيلن ونمت 0
 ًازننتيبفروكلا ف 0 ثلا سمور ىزشمللوا
 اثق ناو ىف اك انك دلال مخل دس دس رار انسب اك
 و : 5 0 وا ار فوك يف بصق أرنا زاةاريشملال ا صدد

 ص
 ير ياطبكى ذكر رصفميدو'ى ولامع أوس عال, لولب لا ر انت

 دقو درلإ ةروكدلا ملا ذراوزنو هني ف المضالاّن ا نير ب لاما
 يايرقنل ب هدنعررر منا ارربت وكذا[ (هن نيوز لا تساكاذارمأ
 كيلو اك يسيل اين قوس نة سك زو ورهف فلا نس
 دلو دس مراذ ناك ابك زب وشم لوب هلو جاين
 1 هرايشإ وليعلم سكو هر يطور ال دسإلع

 دكا فزد تكسر ين قو نورين
 وبا :رعلا (لرئاو او ازيلاو رضورتخ زر و يسكن ا نا فو« فالك

١ 

 ْ راع يقرل كلو لص يو نالابدملالافد فيس لو انما در ل

| 

75 

1 

- -_ 

 م

 ا



 مادو نو ازيرائ طر سلادوجو رع إسم الل رشا قلعلاوا

 سا لول فصلا »تعا زمو كم فيصل عقد مدع
 57 لف تطعن اين نوعا يرطشك دوار نسل, نسر ل دل

 هش, اسمن م نيك الد بعلو دشملازاجاور ل رمى
 ىإب ادا مالا تدر نارسوت لا ونفرلا ل اذكامب  ياونغو
 ئابسيرمو اتسم ذا داتض وكر ايفلاكتذد اراب
 ما ثسأو هرب اله راع ا اسسم/لف لوقو ري لفنوف تنك كلا
 هازال ىلا ذك سخحسماكت يفر فلا جب تنور يع وازيسمكل
 رع عاهل ابك دم ىف غار كثرلواىاؤ تدار موباسلا

 ضر ل رونلمك اكع يالا نيل زلا ولان كرف

: 

 ضم الو السود بزر كلبا وع ال ارمادا ص
 نافاس دسك ارادت نادكعنسدجاوفا نع سار نيل هوس

 « لا 4؟ ///ر٠ 0 4

 نالراعايور شمر ابطو عاما لا يطرب عبلا

 ضو راس باورتل انضاناف تا عيبا ساه نمأ
 سراب ولو ترالالاك كم ناب نيس رك عيا هعزت ا
 ملكا دثروهرايط ع علابلاور علال ير كرو وبلا ينوب 5



 ل
 و ا بح ايزو ا نإ عير ناكواوس
 . ””الوزوت وطرلاو را وركأ مكبر الفن نلبي

 قا ا ذا مز لو ىفاكل لاف
 د تو مرو و بيرو اهو/ل بأ 8 نشد

 0 فو الث ف وعسل رم توبا
 ضار ع ولاء فادي 5 لب 1

 اوشا عاب اهل كولو اء ن لعن انتم
 0060 ا ولم
 ران نا مسبح اسر يضغن طعس يان الى البت يلع
 هلم واو لحلف ضسحبقو يروا قس يار ٌيفاول يصل علو و اولا
 ا 0 ا ب ثرفو ع

3 2 

 20 200 ا
 07 هتموت: 0

 ظ مالوصل ووين ويلا قاومت اوصلان ا نر د
 ظ 1 يح و و ارفف اووف وهف ئفاوم
 بس سمو لاطغا واو نسل نكذب نا سا
 رار زطاءاذاو ءاداليماس] ف عازر ات ابق اارثم ثرويالو ل

 سيان ق ازا /انرع عروس مرد

 0 اكد وتنال فلا زي ةداقالاب دوت حب
 /  اردساتوقباوفاسل الصاج يتلا نصرا فيلم ءارملا
 نر الارجل نعتاىرذلا اجورنا ل ازا هراو نا ني اه

 0 و
 و نيل اًضاويملاوا وت لسان قيوكوورل ريال ى عا



| 
| 
 82 أ

 او مرا فرضا انس نكن ارقى زلاو وكيك كرري
 راو يبل ق ورمز م الون م اضوصتدازل الا اند ف كثار
 رابع اهم ترراولا فتن وكن أ ىبدصا ككسيفانب ئعنا نوب(

 كانا فدا فك ب ماصوزئارماب داس لكسر باظاوركو :

 لو ايللوئاشسلا قوس نو ء اقول بعاص نراك رال قرط
 تاب ومو عثالو فلك ث عئئا يولد ااوعبت ور عكا
 لا نيدطاعدعا ريغان يدا دوف عرب يادي نك ياذا
 ينام هرز لماع تركن يبا د

 ا

 نر يفزس رار ايطوري سرين يفاولا مدعو لوسائل
 ال نعت ابطامجو ان احب داو لاول ال الصوم موف رملا
 تراكتور اف تكيزرال تل رد تؤتي كراوايؤلا

 لان لا اليا دلا

 ليا وسكر ة دا قدمو نيل دعي ينو
 لب مواتر رجبفورر الا راني اعرطتبل علطول شواراو نزولا
 يك يضاساو رايك ذم نعمل لاو ايبلا باغ بر نادت تولت
 0 تاور سا مو دردوا اهدار ايثار ناك ةلسشلا ث روما
 تراب بو لولا تقود يع تي دولا انو ن اكان
 جفاك اواني ن لقوة سا ودهن انو كلاعب مبا يو
 الالب هل نييتلارايطو وكام تهل تفر ناو رلو نوال
 امنيا يفر تبيفوفلا داو وير شر و راو ططقسو تو
 اساعاع/ ىف رضلوول وتلا يربغسلا اير تنعي هبال لا طل
 1 ااهكاصقرلاناوماوس زنا رمق انلاف رشلو لوث ةراهاو ا ئ

 ءاةوعنطنيف طايتعالا الوزن جاورل هزم ق وسل د متنا لا
 نبني قطر ازتسلنوك ربت ظنا قفزه

 نان مةرواَلا ةروص/ؤر ياله ييسر ايذ ومى اول ايشر وعلا اب ىف |



 لاق يملا الاغا يم ناكل او انت اعطال ايمريف تي ل يطا اهخ
 لونة واط الالات مو يفَصا اي وذ ايكو اك
 0 رورو نسل
 مابعد ماغي فو ذك دربنا سون يخل نيا ورصد ناد
 ات مادية ثماني ربا اذا فالويب رسل ككل
 انك افثا زاجل كو لن ودار دعاس بيور شيلا بواطن ايخ
 يت اهر نيته رن يع ياست ع
 17 4 تيوووز سيفا انيلطخدللا لارا فو / ملوث رسل
 نال /لاو افك ل نطو كر وق ب افحلا بص اص كس وزغارت»
 كل دلووقباقتملل ارابطعا و بلع اذان ن ياكل ن ولكل
 وشو ئلكب ررانو اوربت كارلو اكس وب زل وى 0 و اوتو /

 'ةرابولا دا اناطقسل ال هنااا كو
 |٠ اكوزلاتب اراب د اف شورى فا قرمزي الا بلر افا
 ٠ اكسر نيل اذا كاف لولاة باتك ذر
 ١ | 6 زدو ةنسلإور بارك عير عماذ اند ويلا
 اوربا اجرا لالا قمم فريلالذ الوتر تلافلاف صولا
 اري_ظتلااماواداإ عييت ناز ويدي لق ةيؤرلار ايط باب ى تن فسادا
 لردع تورت وبسم مطب ذولي ير ناطر يتلا
 ريبة وضاو كفن اكل اذم زين اكدت ابحي زم لوف ظل عا
 ١ الدوش خيا رو اشسناو لو: بدك اصئلما ىاكوؤصتلاطغغا
 | ا
 0 رلويضلا لاك الدوق موعلانيباشيح
 نازك هانز لوابصل”اضورأ 1710
101110111 

 00م اشم ب الون قلعماوئانعلاغراقو ئارملا ”اصاظفل
 يسارا ورموز !ئاعلا مزن ياهلي وللا كب
 ليل فراش يكل (ونبن وكن از وش انا
 اك يونس طلاق سيؤتح تاو لنا ادا فز
 ديلان اوف ءلؤرظامزكن ارسل رش لف نول 6 تجويف وا ل

١ 



 ا 3 / الرع و ٌئارعلاب ماس نإ
 نايلون "ذانررل 2 ع م

 0 مك بعبا تش واما نساتتورهشج
 واب روسيا نسر لليل منو مال مفاضمواضرلاعل ولا
 11 مافرتاطمو ب خ رزق هيأ

 تودن ريح طونتنو برك او ! نانا مولادا/ق يف ظ

 ميزات م امر تدووهداشنرت ”دهصماو لإ نك
 9 اميافولاثالا كو و نا عيرمدر اب دفا سي ا ؤوبغ

 و7 ونا ولاذب لدتا عايتمام نعل را رقع ماو
 ايلافيطرومعلا ع ور رهو مزنالا موز وت مو لا

 كراك قيتراظأن دوف عدرا دسك ل 'كّن اخو

 ودرللا لا تْيمالو لول عاننسالا نو دايك للضرب تباوضو مو

 0 4و للف, مساك ءاصت عرب كو ظؤال ل هال
 ك2 ماعلا رم قبلا اه نويل و ينم كو دووفعلارمأ

 7 «اضارهلو مالا ء اوولا جر ايعو رايك ئيارملاةر ابعو قيترلاهوو وت مولا أ

 لرب اانل 0 نال افا هور 1 نما افككصاص) قا واب

 7 ازيزفاو وشد اقري( ت وف نقلا« :انس عربا وقو ايبا اص ظ

 دون / لاب ياك ياذا رزق بزل زكر قنا ر د عسب يق ضخ
 زكا لوف نروك ير الادال اد لكلا انملوان ين مج
 2/ جاوولا ةرابح/ الاب اوتو لعبا عضنومر لون يبو ديل

 نجس وا سبو لو جل نإ نيل سورصلا لا حور صوب لك وتطد

 >2 20 لهل
 كلانا دئنرالذ (صما بكور لو للا ظ

 06 00 مالا 7 رم ] ٠

 1 ءارلا وار ضرعلاب وسل ن ل لونا

 [4وانساور ضل لف[ نم املا صيقعرؤينعو ب ف زش ا ومومإا
 : ارا يسقاذ كراس يذو بيعارا اءاسو لولا كبش

 وا اهواز 'ءداضاطتسو راو ارا نول, ا



 اروبا ولو ياعفو لوف عاشر كي يا شمر ناد ديو
 ايكرمو ل2 ماقلاا لاس ود اعلاوسا ليد ايقل فول اواراوفول ناو
 ٠ فو ال قتلا رتل ورا ايي را ذا نك ركع سا
 / اويل ضال بقو راضون ونافع جالو قانطا ىلا لس صلانم
 ظ يد هت دابا تاني يازعب ! ىف
 يو ثراعروبو ل نيرا بالبلاد( ينمو اس
 املا وزيو فما از يسم ضب مدع ردو نوع ناكر دس لو
 0 00 5 ل | رعى نمل وإل ب واراتبولا ف لوالاع ردا لو

 هر شلاورر نإ ل2 نايا انف هروب جلا ىواوس
 2و ابطهيلا ريع راذا ركوب ءاغؤ لفراق بريا شل
 ل هدف يكن مارنع فاو: ىرال نامل رز ما وأ
 0 لهنا ئ انها كئيخال ىلا امب امل ا 2000

 فاما عال الاس رك روك وع ةراجال نيرا لطائر
 ناو زازعبس نا رزيرزد ىلا أ يضر فام نج ند

 1١ اولا يال طل تعسمربا قرارا دالاكوعنلا فوت ناجل |
 (.١ صلف رولا بسااطلاماو قولا بماص لك روصتيافاعؤسكل قيال
 7 بنو اقول خب( لرمالكؤ ا يشل الوانرومالكلل يس شابالل |
 بلوق نمةعاشبلانموقوربق هسا سلال دع عاش وز
 هادف ئفاوإإ سكئ را صزغأ دم 96 11 و9 10

 لانني يان عال طل اين مقفله نجس فلا
 وطلب, ذغااوكرا» ت عينا رمطعاراد شمول اينو الك
 «(الن عينك ماسر تفالنفاولا روت ورا يل مال لورا
 رردلا "امي ةفاناو ٍعاورلان مر انجلو رورايضورايطن اللب دعت نسخن

 هاه عا لل سعزت كيلف بزب الف القا ةقراد جالو
 ١ | هيرو ريع عقر ا لق بيلا ايط بسريرين
 سنار وف نااايس يون النك بيزا
 جيليابلا تراك يتم الو لاي اوس ناكآذ الن فلان موشي قيال

 درة نإ اطواءانسلاب اووصقس اص النقل ض مشا ءطقسا 26 ف قل بق اه
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 7 للا فزلاو لوف بيحل عزنا

 ا عاودت ابيع وال ذاك سم ولاني ؤرسا ذي
 ايرعيرم يخلف ذا يكن وكس يطول نسال قرعناو

 قحبات رسايل ف هلال وال هال وال عند
 غول 0 ةرلاو, تمد إرلو نئابا فور هدعإ ولا /

 بيلا ل ونزا ذكو لولا تكورساوو ةاب ع
 اخرا اوكا, لود الن و/ضورهتل ا رسال
 الار اطيتسسكى سي روصتلا لف رف دلو ضحك ىاور طرا غتسمل
 ثو 0 هس يس إل 2

 اعلا دددصم هدبورق بيكر ظن ان فو رلكو

 6 ريغ طائل : ل ا
 قاب لمت اود شين تانالا
 ري را موبابرابنعاوبنع ةءاهرلا نب وعر ناالو نا /

 00 رس مالطا عزت رواد ىئلمزغا 37
 كار نمركو "ناكيعبب زال 2 7 ماو ق ماو لول ١

 ضقت فاكس 71 )نمو اقالارو لان

 2و ع اكالثداو الالكي توغو كالا كو ا او نمل ”ةلبيشعو

 طعام لوقي نادذ ار "بكا ذمزنآو انس ئجاكالوا خمول يرن اينو
 مقر دع قروض انوسن اكو عاملا نسوروعفو/ بيع 0

 تككلبا طين كو زغاغوبصو غانا 2 رووا نولي

 0 0 السم ا لاؤسص منا
 هوني رم 41 الل ن وتلا بوس اس هاويفالت مسالا

 00 مدي لوقا نار ددل اب ماص يماول نيتي ع قم
 رمال اديب ىاوزإ الر ابو ل رادع نان يول ضجيج او نع

 دقو جبب "مالا الانصار ناو ورعان اوني سبل

 00 ابر لوس زل نو يا 0 يو

1 000 7 

 نافعا ر نسيامال ريالا ر لا رومان 1



 انكلزم نوفا ا توافل ف وبو اويرلا با نمد سقلاط ولان ا

 ظ قابراوبوموعل نمله ضضف ويف نولي عال رقع تب ل0 قرن ىتأ
 ”ةلالو الار دلا سلس [ريعد عادلا وطن مب كام عل وفانؤبو

210101101111010 7 

 اسيد رانا: راء زل نع رابعاويزفا نا ةيناهل رع ييعلإ وزنا
 لبا اراب تعاو اوت تودال وسلا وونويصلاب واى اوك راوث دا
 لم انعالوافياقان ا سقما عصرا الوقع ا ناو بيع يور

 هل لاكبر متن كور نافل ءاسرع
 "/,,م/جيصاصْغ اقر اي قول الثبد وأى ضلي رعفلالى ا

 ١ يطا لوكس فدك رأيي
 0 | * لوف ولعت قارفلا

 اوعي عضوا واوا تينت ى الان وجل راكد لو كباس
هاو (عطازعأو و كاشي اف لارج وادا دعبل ونفت ا

 

 اك ليز صرنا لدن موز صدرك وفم ب باسم
 ناو انغلكر تشرب نروفلم نم /ذال7ق ياض عاعرفيم

 السما يظل طووتسرم انيكك ريغ راضن رز يضر رك

 - سن اللعن ب قاوزكالا ناو رق ايبا اون لى رشم قتلا

 217 ربا ىرمعو بالنا مو بعل "يصب 1



 و اد ليس يور امرك كابو

 كلوز راو ؤاعنم لول 200001 ذراعا د
 ردع عطعفادعاو يندب /ق دع انور ولن تا و بورا برحبلو
 ايدل بلاس تاكا ثيطلا يأ ع اكد زياانع
 014 و دع 0 ماهم اور لك يروق اراك

 الر زر ورك عفر يمرصاو مدل بف 0 مناة سبل لع

 مر 0 ملا 9ك الام وة ثسلوزانالول
 ا رف م اهلا باور وال رتشمطءاءاغو ىاإ "لام الاغا

 كيم 7 اب وبس بع '
 للا ئانكو 0 ور ا . راضتاع رسبت

 أ 0 لشي
 لو شابا ول غانا اك
 0-0 غالدوراف الدي بوم روض اوك الث ايما 2 و

 اشعال راش زل تسون لت فكك فاذ ظ
 ىالبفوؤرازا نا لوف الن ود لالا رعل العد رين قو اضرلاو ا

 م نو تلعن وك ترو ذل هزي قاف لولاك لبو لو
 ل ارسم بالواجب نمد نوكيا اًيرلاوو اصول" راع

 درب ناك نيب زال فولو فسحتواوو يقال سف 28
 ار يد نإ / رانعللبماصر اهو ريغلداءًاضغب
 7 50 مال ل اورعلا لمدرب نال نا

 ونسوي نعل رك والا رجولا دع

 عحبماسو ان »ماض اكن اور تعنت دج وروي
 2 مصار اض زول تحبو نيكس

9 0 
 تمداقلط م زري نال وال 0 ب

 قرارا م اواردقلا علل فويل نضاك نا
 ٍ 0 506 علف ل ناش ال بيكو م

 1 ليلا وهبنا تشم 211

0 : 8 



 ماي مرد ترك اهئ وب وسلا لاو صول نم
 0 0 8 0 شمام ركل
 نغسل لو هلة اك
 7 اه قير عناد هدام ابا دنع دوجوم «برعلان ا لعب شما
 ركل بدل را م ى رزقنا عب معار وجولات كرنلاو نزلا
 لنا اند عمو اين ادلب رتبي كام ل اولا نعال
 يراد يدرب دس مقود ابجالام 00
 زي اه عيدا نوكيا( نؤمن 2 ناو امكن(

 يزل دررو هاوع» دج مول واذ وتشمل صاح افرك دعا
 لبثالن ثا د ركوب وبنك كاناء با
 رد دعوا بعلار رو و ةلبلا م قااما ثب ا رمال د خاف فاح
 4 تامربتؤنلا نبوي مينو تيب

 بوش أ 716 راين .
 ّ وودي تلا هاا
 , | عارف مو برسر علو يذلا ماع طراز ىرباى اراب دعرلو
 افعل 01 رو ر/كيصلكأ دعب ودنا يشن موي بع لدلا

 واكون ناس لالوئص لع نبت اذ 'رونن تاو
 3 اراناكن او لع" ال لو هءانض لود تمولا داى عدلا تنم

 0 نا ولا تنم 24 ايلا فلكر مودل داوي غارمااةرابطو
 000 0 ياردلاو رع < يكد دبع
 ٍ را نا ى نسا اف نإاالواع ياهلا اس تانعلا ل ب
 4 < يسم ربا دعى نموتببا ةماقااوبمو فدك لع بري
 وةروأرإ' ور ايعلا رماه نلفت مو ئارعلا حورس ف صحن ارم هرب ب

 ىانيلرل !هظلعماول نال اود بعلو ويطل ل عفان اوم ل وي افانزا
 ' ربا نيس (ئلعلاب هريس عيرلاتندوب بيع ثقلت
 رب اكان رز فلك عواد .وأبيح ىف عفر يذلا: ردو
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 و سا فلكب .ارءهسانب ضاري اا اللوق دعاوملتض او رلو
 ضعبلا وارا# ارا /رناوعاول مازال 4 ل 3



 , /ٍ 1 عملى ومد ةدئن لون يرش نأ بارا راب ثا |

 دعا صب شى ميت تعمم ينل ]
 عبادك ا ادخلوا ذأ رص ْ |

 دبأل ناربعلوب لاو لع وسلا اي[ أ 6 ب علا ورع
 يلافالاو عود تسون طا عج اغبى عب نال و رماو

 ادني لوي ورو شل سل نتن دي عيل لوله نلت
 رعبا الإ ةروكرلا ةرابعلاّلا عن ذويهم
 ناكااسيوؤن ارلفلا ن اكن /قتدلوازصفو و بااوصللّف 4

 4 ايضا لا نزاع ادد ئيتسولد ل
 0 وو ركع رم 6 يا اهوتسسوراوت يل اف

 0 "دم ئاواغاوزيع
 اراك نلوم علا 2 اركاب كرت ل
 7 يوازي رل نول فدحاو رع فلعل نوكو ءاروت بولو لبا

 اورد 0 ظ
 اضنالي لا تفوالق رسب وكر مج دلو '

 وراغب 0 اهرب لب قعلاب نحل ا
 رضا اجو هدر نادر عارم و وذم كاجو فرو شسوي!
 راكبا عساف املاك فل
 تمتيع 0 وياما ل

 ارز صلاو اول 1 يم

 0 أ

 7 رونا رزايبا نؤكد اة وول ع تا :لطع

 ركن اورلا يونس ليوم وأمس ايفل بو لاول

 ال اوال كؤ ع طز ان الهذلي علإ ب فن

 ل ق<بيعلامونموناقتسكاك مو نمر زمراوي



 نيولزادقد سنع رطل فدل انك لجأ طعار ْ
 ُ لااا يةرادك لوم فن

 جبه ووند نع وزال كارب لذي ئجبا بيكم دار ينبع لق نايل
 وق بعزك م ىربو ع جافولا هيرفي دان يف قر ابعد ل
 يولع اولا (نيذلا بر داب اول وزنا ترب ضروف قلو اربالا ف ىلا
 نول اميل ة رسم نوباذ ف ايلا عاف ىف ذك يال فرب هذ
 داس قعراو علو وريف هكا ةرايعوت الادل او لوو اربال ةرسعم
 . يلا لوس لحب عراجيدل» ل اعبال بولا إن ناور انتسب فلا سوا
 ظ نال (قارك زك ءار 'ةلطرم_يل 7110 / نالكق رصد ملوث
 ْ لن نكي نا, ئخللو يفك ان بمو ناكوراؤإرباظلا قلك نجلا

 افراق مورق جبال كرم ور وز ذا متم
 روض دعوا ددد از ابن برسل عى بيع لع
 ...٠ (تبصيال نيالا ناز نيالا منامي ريال لير ايا مال
 | 0 الفلم نابل نوبة "نر لي لب
 | ةارعوم نأ علا صخب ارسال ا زيبرا نمر اوووي ده التيم ني اضل
 بيلا هزل بس لالا تيم تدخن مى م ناك اورانج كلا
 1 امنيا ناو لإ بيد اب نس (نيجلر اسك رعبر موفد كلل و
 راسك اورو عررطا ولا فصيل ف ناديي 0 وفول لطم اون انتم
 ايس مش بتنام يتلاو نذرفولا كرك ضن لإ وتل با
 هذ انكم اعوب اكرزلا عنوبئؤ تعود اتقن نيالا ص
 ولاول دلابتم قدلذ ئجكو سوسن منافس
 ترابي لاف قرب يصوم اوت ف ا ردم طعافوطح كو
 1 صوف اصوأر تداوم ابيل | صك و كييدحك نمو بنعلا س

 نال رونالاى حبر انساك دنا يلهو نا لح قعاكرح ب ظسلابع
 1اطماقأ 1 الاد لبى ور نسون ناك نينجكبجكف وسا عيب نا انعم
 قا انعم ناوين فاننا نير لورا دع تيب ين ككلذ زيتا
 يد يتتاودا ندى از هلي واط ديم
 راو ناك يتلاو لوقو عسل ق ضو عافو طعم ا زب لوك ا ورحم



 لاما دبوبو دما ءاوهر فك عيب ل اوولذنا اهوا ناك ثم ديب طفل اس
 نم وبات علا ناغلومارل دان ىلا يافولابعاص
 نالسفيا» رانا نع فينزل نا كك د مدعم
 ونمو ذنبك ذا اكرعاو رجم وك بي ذ ضاعالا 2

 الط م اقع نيف لنخ و نوما ءرشلا ير طال انا

 "/زمولاتمرفار زب ينس انك يار ثلا نايك فد وتس
 نمل نمو اجا نمل زن ىا عملاءل ذبل اينو رومي لارص

 ايلا عم اننا اذنبالا عرض ننلايف ىو رشا ص ةرابع ويقام
 حاط د عدا انجالا ذى ويل بساع / عز نصاومي ل اتبالا ند |

 قرب اريد اراك ةروكالاةرايعلا ريدا لا اهل الر زدل باص عاد |
 مرتع لطالب قلي وخبل تأ بلو رزو
 لس ب ذب با فلو ,ل يفد هكا بصاصوي ل لذ يف ةروولاد
 لاف ليث وقنل ا داو نزل مونساو كلل ب يال نن مباح ع
 قهر نرز رش وار ي تان ال يوحيتماص

 قتال الكبر ايسر ةلائرماع ديم لورم عيب نالطب لل عجب .
 حا 1ز(نهعن اوف نسل مركز اع علل ام دع يمس كاف
 وس ص )ا 6و و اال وروى إ دارج لا ظ

 لمْ وعدل ممدعا كامو نيدبطو سم هكر تاك باج وافي شح
 هيلاو ارا ة رابع أل اون صورسو ئارملاى ذك مان مسكي الا غرقا
 ردم فوفو ضو لاو نمل ما عرش طبع نيعلاو نيل!
 ثلاركسميعلاو نم معي عنل نس ةدلاو كو اع طووعلاو غلا وع
 ومد يدل لياقلامنيعلإو ارا نيعلتميف ناد لوب اذشلا قلص ين نق
 رولا عمن موت ةلاومالك 00

 دينمو اهلعانم كي قيس ناو لق تادف هد الا عيب اف لطول عب
 لو تاما ل اذكرك اوريعلل انمئرعاد زيك سر ف يبرعاماو

 كزث زول لل يبل لوبتي جناب اظلان اكو يب لوف لام
 نول مورو يامر قاذكك للا دنع رن صدع عيلان
 2 جير ل لباعل سومو رعد ئارمل الشو وبكر والا

 لم فويب صاد نذوب اوطافطع عرس ويم ظفادوك اولا



 لدا لو نيللى نيم نيب هليمسولر هلال كك لس يمادأ طرب
 ' | | موب ضوبقلا ودام علا ةروصر وانس ذل موسي موف
 | | ارفلنيارككا ورا ةرتشكنسد نارا اذن

 | | مطوايف ياو يضئلا رمش لوا رك ردكم ىف راء دشم
 | لو ناار يدعو ميلف نري وعيا صل ويسر رلى وصلا

 15 00 تالا ل
 ١ هوندا اهواي رورو م دجال وال ل ملا خو زم لاسم
 / | | لولا لاريضلااذمب عوج نافاوال كر هلل ل ناك اقرغالادعب
 ' ١ فلن ييخشوم_زعدل روت ءلاحمال عيابلا لاق دسك يلا نو عتيد يالا

 ظ 0000
 |٠ نسرؤاف ني طسدعب سيرك دس زجرسرك هر رتويت ان
 ل فواوس زا غؤلو ةئارولا ازكالدا جل كلف نوره يوك
 ١ | قت قئاويدع خسف لدور طا يشل دك ال
 )1 و مايل ئارعإ و ركوب نيللي شبس تف

 زول وبنتي طز نائف زال قو عوير نيو
 ظ خلص'نإر بط تن و ملرابا وضرر ارم او اقلإ ىيرلاهدرواارلو عمرا

 1 يا ولن نعالزم عوير قف نم وك عر انم
 ' ١ | لاقت دئاضلاوطن هلا زيرو لو فلا راو ساو بيار ملال ىداإا
 5 رشدان سوري زر ظلاوع بس زر يد اصازا عمت
 00 انواع رانبير

 1 20 انور يلا ربك باب

 1 '*علتلاىلاىدناهنال عفرلاوود يزل سة زلازل
 ' ١ لان يندم نيبلارب ةيارمرلا عل شطب و وطفئاونوزذحجت رلوق برغل

 ' ١ | ضال يوبامد وتب انام دارك دار رت ماد
 ١ ديال ب ا
 | | نو ناكوسانالؤس ارك فاكر ب ةرا هت تناولت
 .١ سال ناكاذاو لاعب جولات لانا لو يانعل/ ان
 ' ١ وديك ينصر دلعي ونا إما قو وب
 ٠ [ةةضراضاو تفل يف زكا فرامل نار ون ضيع فيو

 اا طخ" ع



 رالاس,مدوعبلال نا عت ن كلو نو اهواك يصر ل ورك نك رردلا بعاص
 دس مسالا نس بوضلومدا عمال احبس اردن ا لأ

 داون جسظربد ا ىريال فرس لكن ماعوتس دريان كو ظلادأ ١

 هدم م تعلن اع ورغد ىف احل اىفال فلاك ومد نال ة روصو تل ولو
 اسس قر ادلاو تندرا يو فلا دود عب تلوم ريل نوبل

 ةابجاطبر نود ههيراوهمدعزسفنصولال بدك يابا
 دورلا ناو يعد ءيفروطبل طوع عن سرور زين انعم
 لاء رسلا عويبلان مقبلا برع وبالاو لاك اذكو وفن

 نطالب لطول قربرعل اجعلوا شاد دص ورع
 ةوقانمواعى ارو 2200000 جاره ب حاسم

 ايلول 00 ا
 مسلما وق رل حت يضاندع لن دقلايثوخاذك نكئ دمرت

 يطال لوتس صاصال نار نيا عز جامل ٠

 لا

 ع

 و
 مصب 3 !ةوفلإ و ارإ اوغلو لوف 0 ١

 ف رلاريدع ريالن بلا وو يحال او نار فدع و عننوم دع يقاعني
 // جالاعفو ريق ل بارك ورسم زل وصولا اسال قتعلا الو
 م اهولاف ناكاذ أركان بلاكوب نرهايلاب ومعلوم

 كالا ركز تلويني نيلي خاورءافوتجسقفودشلاف ناكاذااميبلا ١
 ةلؤاء اكل ماصإ ةءاعو بلاغ و ىافتالإ نيل لاى ناكل"

 ع ةدوجول اسف ةروزعالو ل وتاضي رسل يف: ل فو ريا :١

 ويب لا بيلين مل عناب علب قادجولال ن اكأذ يقام
 سرع نوبل داما تنافس _
 روبل رضرقلالرل نين سحإن انف الضال اذرب نال وق بانل اذ
 اكاد ةدكد اريل ندور شبل بون يعلو عيا قب
 ادم نسكب انكلاذم خا دج ارسل ناسيك ؤوؤاانلا

 كناوابفو دف اكاد املا نى واجد بي نعل ترهل وق موس
 20 200 'زالتضالا

 دري لع او وا وكر لا صرصخيراريخ و فوضع



 ص اههلاتاو و إو (تلساراوف عاف طل بجو" هكر
 | بام كللو اضل انكر يافاوروو ديو دومدرن نيل
 ظ ا هاون ورل تب, رطل ارجو درو اممإشا كِل يادعلا

 رانعاب داس ناك وبرظلافيزلو” هو 0و اوال ي يرام
 ول ركود اصتمول 500 او وف ام/ رفد ارسلوا 2
 ا ا ول /اطوين'

 1 اي ا احلل
 / ننال لد ز/ررطبشك م قلاكل اف: غل "ينعم يبا وصلا

 ٠ لعل الضال زن فرصا و ديو طرلامَض فاد فو نارعبلا موسي
 ظ الوم سكيعن باو اطعاي 'جيررا تلناجاطلل د باح ابراهام رضا نمأ

 ا( كم نمداز اب هش انوار قف نكن
 1 وول اذ جار اانا ياني اقو ف ارك
 ماما ولو باعلان ل للدورات همجي
 كلذ زها ةروكدلا :رايحل ار دل بصاص د اراو ىلا ناهد
 ريصيلا اركز هجين الر علا روج ثيكاذ اال ف الكره رع علا وك

 1 ا نا ا اا
 || | تيب انمى اسفة ءاما ماسر فة امى اكؤاقحتسيلمانسورد
 / و 0 هردم/م دعو ومحل 0 رول مقكبلطو موصل م تو يح

 21 1 ظ 0 0 0

 ةراباموويو مارش موطيمنرعا
 توارعلاى مى ذي اوو بزل ادلع دش ولاد ايوا ذم قوس

 يانا اونا اتسسك زم قفار نك ذنوبه نبال نودقلا
 | علو ةيارملا ةدابعؤ عقو اكدعاو لا يدل ءروكت ناعاطخزل صام
 صم باور علا و بنيت امو انامل عيبا

 0 كلو عيبا طداو يعن وازيزابعراضو ب ٌوملاوم

 ظ ماجلان ال بؤملا عرضا غابصاا ايسر ناني سفلا لاذ

 | | أاروكال يعل تس ةراجاواو نبات يع نورا نيم زلال



 ارطءاراصي يشل راهبالا وذم تزوجنا الا ابل بزب قري باسمك ذا |

 اردنصسكاو زوبر تاور سوط ركز ذل رار تو
0 

 الط ول ايخب لانهم ئه نمو مبسم 4م ضن ناك راينا
 عب عيربلا مخ ناطيزسولذناامبودارلا لاو محل

 راسك داو ىف ئكاد يارا باس لكل كو ولعو دس عل نوي
 كميل نهر سا ناسف انعاركءطوقسا هربوا اوف عوذلاو نونملا |

 ناك ماد اهي دنس كا اكاد يدا روكدوم درك كك اس
 ف نطعادبت يل نسوا ةدابتالا ا يي قير 2

 وتباع انا رشم ذلا عملا ازمرردلا ب ماضون كمارو ١

 ونا مال اعفالا دمياط تدع كويل ىلا وجار ظ
 وبحر اساز شب لاعب 0 نقانق لولو اله صاد نو
 بيزا ءقتشال باو مر عيبا امسك علي ذك
 يرن ود نؤالإ زعلان إ عاني الاوعالصالاب ماضل ورواو ب ولا

 7! 60 رابعو اباء !دةيارمبلا رابعا دسلا ور ىف هاني رب 1

 ةباط ع ايتمالا ضلت بقوى ارو ابل طل نع اتم لاخر ل
 ديا عبار اسو وف فلا ارنب اوم لات ليلا لوول
 للون تسو ادام طف نق اكاد عدل رب
 يلزم يطا انمار طرقت يؤ

 نمل مدربا ولع يبل( وظن يراه سالوم عيرلا نافع يبل فرط ظ

 راك ازكو حي جاو رار علا زك لاير را لالاو
 .ةالووراثاللو غوتننار اريد يفيمافلاو فلاب وجد ا ةرشسا يزن
000 

 عاملا 1 ا
 عار ييررغ ابو 1 ل والان ود زين انلاوم رول را اولاد

 ابابا كتر نوع سب وكم الاو ويل ل فن رو زعمقا

5 

 لاسفل فنا ين عل طا اف طو /اردعأو
 2س وبولا زا ع ررالرلا ليز يشل ا دلذ نب

 0 بسب ا ىاق عاب سؤ ال



 8 نااار نلو وت نيريوعا ادماروع صب وارلاو و ا رصبفلا
 مارلا طل يدظْ سنو ضيا نا اوبال مما بؤجما

 | عل علاوي ل ربغنلا نم يرسل دسرزقن لاق جدع رلكسالاا
 ل | طلو قامو بم اصوخامو فالف اطلب داع عش فرك
 ناو هان دوك وبحلا زم عر 21 ورربعأ ل عا ذاكر جاكم

 ا | | مالك دتبا ار يفرم يبل كن لاو اكاد رلوانيبلاحلن ع ننس
 | | مسرب حروف ذكي شيفو عاب مي فاران ال7
 اول لاف زك نبذل نطل الادب م ريب بكن يشل ن اك
 ظ د ري واو
 ' | | ادرار نماانغإ قوتك نودمسمل عاباشا نينا

١ 

 و :

 داماك نراك تدل ابكر فيس ن ارل كل يون ويلا ٠ ١ '
 |بيئش ب درانب وبارد باطل امارعو تفر وماهي نمل |

 رهث لزق 2و عقلا زو قولا وسل و يصل و زكا الو زير ناك ذ ايل | | /
 ملل# امير نسل يقل اررلا يدون امري انلاطعل/ لب |
 ديمو ةارملا الكب قيفوايخئالذ مناص طر الا لع يال | | '
 افاتار صاعز جر نسمع لع رف كروس يلو ”| | '

 [نوعبالو غلا مايف ل اعز يونس نيعبرسملا جراؤ نمل نإ املا
 نون رس دفق نقيم بو الكاري نول م
 ءادصمابعاص ورايا اوكا سريع وطاب وصقل ناعوي الذ
 باولو لوف ارا وزس كبيطعل مدعوم تب وااو تبحر
 'ةانكؤ ب عساك ءزاملوفرا رعب '1 جير وير قش موو ف نرناذا

 لول يحترم سيتي نيعوتل او ادازيعونلا رجا لكل وحاضبك ف لو | | /
 قيودا دعغ قداس ارق طب دل را هاذ ىد اضن
 نلف بي لل لوا ارنوب ظلم ار لاومرلردو دلوع وأ غائم

 ياواد نعل انتو ةءادصحا ع اذكر ربما ة ريش ل نعت
 لالا عراضشالابمارلا لا 00 ]

 رقع نالوا لوقو اذى اواد سسك موف يف كلا فيل نو
  00«عجاو فشل زم ف

 كيد كاف فل وارسو يبل ين فسار |



 14 2 نود الوو ان فم تنم د تول نان يبل صن 1

 ْ نايل 1-2 0” اد ا ضعشمالاو روت عيابلاليمو بدطلا ١ ٠

 واتس ضل ةزتشمل ار قوش ابي يف مدن |
 عوايل ئئرددلا ماجر فنا ماركا ةدافإ ندارظفلو لوا عيالافرالا| ١
 انة رابع مفو امى و'عبل غل ناس سس نهف قلتلي |

 لاف سولو, فطن ب سؤ ءائبل لطم قل نسوي نايا
 لولا»ءانبل نإ سيلا ءانلالليالعنص يقيل قالا

 ٠ دس يدويا ظ

 نالوآو اويابل حيفا كسل أم ضع ملام اصأ
 سلا وبلا نال د يارد! ب ماض يرينا ه سحر سؤلاووكيبلا | ١١
 ل ار ردلا' بماصارةساو لاب كبس صخر قو ماورلا برس معأ |
 ةراجالا كير صاف يمجورو امي يضرم ناع ب اضاامد اورلا| ||

 زيا بلاطو اورتسلا نحب عب كلوب (لكد وقد مالكع لع عز

 من جوبا ةلضاللز يبل ادد امسك مب طقم نبل

 'نااناو رام ران زك يبو يظل طمامادأ ١
 ولاا فيش بذا عينتلو ورب اين ولان ديهط بسؤال تدنأ
 لامر باوتويفن ا فالف ال ثراصو سو عار نصر 7و ع 0 ||

 عجول ب فشل لاش زعفران تف دقو فضلا عطل ع
 رلوف هريس ورق موو دنع موسما ةوإ رد دل ماض يل وفلا 7
 | نادرا نماكردتسماي عيله نمد يفلان لفن وي ابلاا
 لوبا برا ةرمسذ قنات عربا قمزكى رفد ساني
 برام فيم فش سافل رسل ونعني نس اوس" أ

 اععيومراو ل ئفشس كت زج لل موفشسلات كر |(و ءوفس منول



 ...[0/لروعمازبف ءوفشلاتنل ع ناسف نار سف ا
 ظ سكري اكزعلقن واذ اك مود تلقانموئزنادق يبل ا
 نناوراو دلك مورا عب دعب نوب اوفا نال عطل عيش
 ل سك رابع د إ يدل ان ولا الئاو هدر افعل ى ا لوتنلرزبق ناك
 اقساط ردا ع دجول فورعل اف الخاطر افعل د لوغسل رب
 اكو ارلان ا غ يلو ىريالو ف ووك لك ير فعلا وملف نم واول"
 نعول ار انعل سل نم لاق الا ب بعز السلا لإ ا, قورلا

 اني قلوب يلف وقلما ناو زور شع اور نسوي يو ةفيح
 رو فصوبا م عرتر اوي موثاب ينل يرغبفل لشن نادل يحح ا ذمأ
 ا نيبال يلق بسب ال / للا ةزاجاوع فودومدداف بسال رو ونفاق
 شف نادعب بس غلا ززان ارونل مالا وانا رتل نممدعبامد كا ذم
 أ .ارقللا أزل قفاولا برصصلا بص ئلادجن ادعب بروضعلا يهل اذكو اعبإ
 | (يصفلاقاناف زوار قفا يقل ف برعغلا دنت
 كك يزمبملارسا فوتتسك و أذل يب دم بشن رجج ناد عر
 | ١ ماو يربو زوععبصا فلا نااذ بص غلا نعبر جيبظفلد
 [١ ةرابك اكول نور ةزاجا باوصلاف وعول ع يول ةزاه ريما لوث ىلا
 ' 7 اا ناك عموم د يلا ربيصل د عوأ دافور وعو واول ووشعلاو

 عاد اراجرعالا يارب وتس ا ابطا نارعا و ولا لاك ء ضد ال/ن مدنا
 نرنم (بلو را رابغالا رجول لاو 'نالرابمالا ارم لان رع
 ب رومأل ارجو ول ايلاير ااذاف لإ ور الرمال ردو / نا يروعألا
 فيت ناكاذاروتمس اذه تلق فى كرا اراجرابمالا ل ففل لمع
 عولا اك روسو اظل فاشن بكرت نين ذاب كا ذاد
 راها هناا نا راعشنسيفالدكع الر ابضا ناكل لاقي تد
 | بتنا ديلان بط وذل لحوم لو د رجول دج نانو نع
 | امل لاو يبل ة ياحب ذلادف ناي اذا و مطبطخر ربا لا أ

 لق ايس نر ور ئبسي, نادل /امرصان وكريم نونا '
 لب ماعطلانموردبلا ار روارطلاو بواجب قغسريلا لو
 يزاد عو دبلاوربل لبان م عيب وا ل يئاك بواجي مآل
 نان راجل رم ئع/ىدابدل ناحل رب بارق لوك يسنسلا'زر/ىلعن اع يدابل

 اه

 ب



 كتر رزلا ا ينل ار “ ثالكرل ل نود مب كروت

 لاو ياو ور مس ل مل ىداباز جايز را نأ
 000 لبسة فربتا كنا ظ

 ني وظنلو بارع نوما وتكر
 رم نوم روم لوف كاب ا رو كق انامل ان ظ

 مرت ينص اي ماج فواد ىف يفد زمور رخل هير
 تاور رؤس رغل ناكاوسو فاكر تبل وطني
 هور اف تصوت مو عديم الاكل بماسو لورق قال ارلوا

 قرا قف ورنا مب قري نال رج ىفومو وصلا الز الاول يغصلا
 عزملا هر ةادمل اذا ف الئ دجارلو نأكل نوكيلعاو ما

 , لي و نس تسرع ظ

 اأبضالو ا/ءاضرلان ب لاو الاسلام 37 كرش ضر ال |

 0 ا 7

 و رولا لهبمو ى كل نررلااةءادصخ عوج اهدررّقل
 لو هورب نال ابيع اي صار صرت #فنل يب امن برعلإب هدد 1!

 0 عا راممالا يعير نعل جنو هيرو ظل نال ارنا ايلا ذك
 تفويض ساردوؤص وسار اوشا

 ناب اينو ناظور نيو ناكل ا

 انو نسما موال نما مدع بن غن تنل ااا ظ
 الرا حرفين ابل مل, جيان لاراب 0

 لاعلان الأوربي بإن ة دزاير عنف وسلا ظ
 007 اندر يا رئاذن «ايؤر» ناك ران ظ
 فال لور ررلا بهاس وف عمازبووو تلقوا: ا

 0-7 2000111 عير عرس
 راس يبادر ا
 مم لاول ارسل ناكرزولا ليك داعاالا ٠
 نوعي قال رن اولا نال وردا يك ينم ظ

 7مل افراح مر ل عسفان سقت يل, واين
 0000 فصار و موم/ارركذ ا فالك[ فرك ذ ازا يأ



 | ولالا نادر دل ابصاس (كن ايس رنا انس
 2س ل طنا رعب ناك الايباد مغ مخ يدب ع نيالا ١
 شلال ساد تزعج عيدك ال لالا عيروو تس
 الاربع لزلا ةرايعازم م 00
 زاك واكب لسا بارصلاو هلال نمانمب جلل ادب
 ساير اصاونأ سومو عإ ليلو ايس صرلا بسس دول اق ثيم
 اولا نال رو كرنك علف عوصرلا بسر اوبل بيلو رلوق نافل د ل
 ودل راو الاول لاو ا طشكى اس ءازيشساق أو اسس علا وود
 لمس نفر فلالاودضنؤ يحال وبإبل ع ناكل ق يلج مديل دا
 ليوا عي لد دن يلا قعاروغو ابا قلو غل نا

 0 _ زيلونلاو بالا بسإ نايا يالا ١

 زا لول يللا يارا ]ور ريا ءارمللق فاردي ذك لذ
 9 اذا لوف بنوا ديكس يب ولإنلاو ا زيلسك زاهر ض وع

 روعه باس ابر اهلل دس اد كلر زيا نشا
 . اكلاالو ايس إب سو بخ سؤال إو كلو بطعادبعع الج
 وزال اخ اذكرو عترو بولا دك يديحل اية فلا هيف
 ْ مب اردو رولر قىذلا بؤئلاو:ل بلا داود 'ناروضارا

 اول /ٍياغ ىف امل مولع/ى عد رب ارد مكب طلال نر ل صن الازاع
 لوالن نا ارو ورك رورادفمر ىاودزإ هو كريو شما زا

 يقالا اناا 0 0 9
 ورا ودعم تس عيرلاو ني فرط وف دما ناسف عير طك اضن م
 كيلا :ثماوفنا اوال ئيجاوزم كنب وحب السفن
 ظ د ا روسيات فوزا

1 
 لاو فضرب نعازم 4 زبارلاف عيابلا ا نار يبول الضار عناد ارك ارح دربنا علن عيل ارك : ' نمار وفعلا رفو ورحم ظفكات رب هارد لت



 مهلا |

 رنا نط الباالا ب ونيل اقفل وبابا نق ن للا

 انما كلذو مولا صقل لاق اهو ل كلوا كي ١

 0 نم ذهن جرتاوبمم الو
 لوول 0 نيمو ديب صايل

 ب بروق نإ ى افصل هدم عم هم ناك راى

 ل ناك اد زبى كلا ءرلا ل اوك ن ارع و قرح

 انئ تمد لخلل سلتك فرَضلاون يحاكم داق

 1 هاا ضعلا ذااريظاراصخنايبلاد يلع بجي رشا بولا يؤ وا

 لدبلاس سر باقنالف ف صو تداهلا نال ياردلاع عم فد ىلزلالاق
 مل اهدلع قب مومو حملا لاق لكل رسلان اودع مشير نس تاق ذا

 اع ىلا ذك ا فوك تلال اقبال ف اصوالان الر لوى ثا قا

 ييط بلور ءارلا نوم ذكيداع اب تروح ار لوز يارملا
 و اما الهلالى ا عار هل /عارعم لاق نبي الو ”يارمإ اف

 صوب د وينال زا اورق لذا ناب يال عشبا
 2و باسو شاف زك ,ام سكنا نايب ال ”بارمرعيبم

 7 ينل اس نونا اذن نو ظ
 ضر ةركش رع نموهم بماع
 قررا رمل يفر اغل الصم "11 قانا 0

 ل اولاوب اخس 0 _ اب ولا
 0 / فا لون 'ائاغل ل يطوافلضؤلاف احا فقد

 نانا ب يوبصا !ءاضقننالاق انا هقو نإ صار نم نون ا ودم

 /اكاذخو ناو (لايمللابهومابعل عصب يكنلا ذا يدع نايبلا بكي |

 نيزك ةرزعلا نال راو شالاز ا ضل م طوسبل ئالطا|لرلاو

 ناو ىزتشسلو نعول كاع بيتا 6
 .-ىرشملا 3فلالا م سسوس ا

 ”( يا ايام ةايعف قواك شلاق ب باوصا لعل عبرلاغ
 لدا ئ سل ل قالب يفهم ةروككلا نازل وأ



 عار البام امرصا ع و نيب سكن الراصتل وفي كيت فنا
 عربالباو ا ةدبعلا نمر هش يف سرع ككل ترزا ترس ذانأ
 الاد بالا كاان رشف لوو قنا شمول إرم
 ةامعنس هك يذعاعيبن ولو عيوب خزي ايشسلعا وإن إب "ناك وشم
21111111110 
 ل اقبالا تال رزق لاحول ئارو فلاومد ويارا ورام هرك كنب
 هازال نا دازنازياو بعل نسي نكو ةقيتمو انشغل
 امهف بار السم يلوا اى ارض نهب لو هاي والد اكأذ (ئنت راف نايبلا
 نع 2-5 ءارايضالكد 4< روع ما عير عاد رايكم 92

 يونيو ينيج ٍعاروللاةرابعومل والان مالا ولع واننا يسر لاا
 منال اطول علو اوال لا دعد بانها ئيارلا ناي اور أر ات
 اضمن اكن ادرار غن اكل لاق ل ةالرفلا دي نايم

 داس صادف و ارم /ى ال ئفاوم يلولاد بار اف للبر سك روسي ظ

 اعلان كو قالا رباونلاو وسم ان م ياررلاولرعم
 1٠ ..اال ليلا عيت لب عرار ابطال ىالاعيفلا زل اولكر لعد
 در يف ناوموقنم ابر يبل جالا نال ن ثلا نمي (َيالل جالا نا
 و 'كلم اف ا عيم ناك اهذر يحال تيفال ناو اور
 ع نونا اولا رف صاف اذلريطع فيت مشمل
 دقو, لامإر ابسعاودعد فعلا عار غر ارملا فل غل خا ففالا رع
 كونا قونكي/ نادرو اعئالاوررفادكك كبل ا عبو !ىدُوبل والا
 ميسي مفر قرير ىلا ع جيرجالا لاا رس ننس ىو دام ابو مثيب
 و لو ارناعرعال لا رس و رام نيبو ميد ضد احلال الذ ام

 ””اوكر لدا ناكاذ لير ضبط بس عل لادعب يد قعب قت



 واش رسل فرار اجر او ثيرع هارح دل ىف لس ظ

 يلون نتا ثمل وار ني م موج يع
 هينا برك, مرن تشاد ناسي ىلا 0-8

 46 نيرتغص هو !ةروضو ٍتاردزاىفب عتب قب ناروث'د نيءاس
 تررماو الجر شيلا 5000 عين

 د 2 سل :زيكأملا عانك
 بلاد اثساو دنس ذك اجد زن لا

 لال نادرصاو عاجلا انك جتا نم يارمل' نع الوفا
 يادعإل هفاوم الواو بدض وعيا طم راج روق نيئفصا

 اهنا نسم // لعب هراوثدوهشدل ند افا عوام الك
 يل نسي 3 0 اذاد طرا للف هتسيانأفلا ظ
 ارو بافككايف انك مس يد رمد عملو ول

 مباع اورئازل كاب اهلل : ذكرا زرلادربزلا ب لاو ْ 7

 راق الاب ىا و :

 السليل نما روم يلا فدصيف فردا يل ةيالو نوب
 ادا واق نمزقالا فإني م لق ةرانعلا

 زلوم ل ابتع زلال اق وزع و عمدنالرون قفل
 7 مو علا اذكر( سل وازن[ يجأتا
 0 لوما وو عنا رسم اع اوم ع اراضإرف مك / جالا ُنالد نإ

 ْ هكر تيوس يسن لاول بيسي نصل

 ل 9 | دحام نود ةروصل ف يصمرزلا اليك ليكن 1

 فقام هلا روزي د وير سباهكواشنلاو
 كك نااار هسناو كاف

 0 ءلاسبالمار الق اسوشاوتل ا

 ضئاوزسو ل يك لالا عيب نال /اوبرل مل نوال سس يب

 0 اوريسكام ابصل ا كلا نيلوبلاعا ملا ف لون رنا
 211111 1 1 ]ا اندالا_نركو
 فص: مايعفضا يوان عإ مج ايم 7

 "ينطق فطام ندعل دوو 214



 | يفك ةيلق ماعطلاب (عطل ع يقرا يشب اهنرج سيلان
 0 محام اول وبان دا
 را يعد علا زب يطوف نس رف اور
 نيا 00 ياللا دنا دس يعل (زيع

 سلا نورابىورال ضا ادرج ىلع ضل يع نإر مرضا
 ب 'نيروغالاففح از عفا عزف بزل رو نيتايش
 7 لاورو بول از ةدالكارزس عبر ل ول اهرفو فلا اذا ياك
 ل عر تدرون تلاع عون ف ا
 ةداعاى لكل فر برضو كيباءاَفغاذ رتل ادد نيل
 نم لليل 1 فانا عزفرلن ل / و كا اور اسعار
 وعروس ذل اعمل ناز طنا يلا ويجب وزار
 يضر ىشملا) هج 8 ورم بارو ا شرتتسبو زي دتعااو
 رين أو يدريك ور« او انم غم غلاف /نيدريدع اياز
200111111111111 

 ٍ امهات كول وف ات كصندد نب قبلا اوبر قع ىبصال

 ا
 ال 07 ا فلا تلاد لوك كر عاب
 0 2 01 2كلانف
 3 0 ور اصلا« نال(ثر ادي 0ع رج

 ال ذسكرصيلا نار نول مسكنا ناد وو
 3 34 ةارول و اوت وا نب

 اقوي ردا اسر روو ياو أب ماس نم هك طول
 : "اء دفو بالامن عيبا تلو نالوعرما

 رمز ناو لكك مدر [ تي ور شبطولعل ضرب لرلدىذل
 كلم روت عزك زردسلا ناو لوصول دوو
 ب ريزقن عبق تورز عن بلاد فر نتن

 | ةدام نأ / اطلت ائالطالا 0| عرولا 4 اراك ماد ان نإ

 يالا فوك نادر نان يفو علام ا
 1 رك .: ع قلي

0 



 ىلا اي رلوز 7 فها ىا امرلو اروع زور يونا 3

 فطام« سا تار
 ماك الافاعي را متفقون
 مل زيارب لفلا ع ارا ريع

 نورنا بذل كرا ادم مالكى ف ءنفوأعلاقعل غد ياللا.
 نءانتو ل مالاساذ 0 : 1
 تول زاومارضرصآل ا ءاضركف هرم الاعلان, كلان ونأ -هي

 للدم نر بس ةدئاد روق ةضواعبر بله وعمال |
 2 لاى الز مقار بكمال ورع ما 1 رمال لمان ياك فر

 يلزم رول يثومل اهو نمركو ال ىوترلا د وسونمال : ٍِ رع اننلا نا

 را و مولر فش جيناك عي تلو علال
 ير رتقوازنالا يع ةوباقلاب لا, نيلوصفلا اهررلاع فردصربار لع

 11 خم ا ءادل ضقت وبا خس 2 طل كلى عد
 لادم عنبان نتسك/ 0 عبله عملا جرين
 2 1/7 ين اعلا السلا 00
 ريت اهيا تسيل لاعبون

 زنا اذن عزى روفر ىرال يبل اناا ب او باوصل اوراق ن يوب

 فلل زوارلصوا نضال رعاد فلوس وعلا
 نب رو ا وزمان روما يبكي نيش
 للوالي( قاس اك اراق نمل 20

 7 ا ءادسم يما زعج نفت يار ضبا نلعب
 سس زيا بصاص تن اقدر عضيشل/ دل زعحبا' وار يعل

 لول انساهفدئس عيلان مر شبل ن بفم رم يالا ظ
 ال و١ فابيكق اال ثوار اوس يبا تسون

 قطب ضب اهفو لون يلوصفل جو دل ظنا ماقال كوي
 لاوع راى عوجرلا هور و ورغواضوبعم جك ف اهكىال وق ارو لقلا
 اقواس ف الخلا نا يورو نيلوسملاعماج ةرابع غب قو ومر صا
 : الوسمي زوم زب كلأةدانل نخب سذلا نال
 اازاجاامرول زوق ول داما هرب ودور /لغغلب يسم ريم



 0 00 بسلا الا عب
 بارا عزي ة رابعا خلان ايلف بايبال يما ذا
 هاقاذإ نونو الا باس ابا ار يحلل ع جاونعلا علك

 كرة مددعل زنا اوراس جانعلا اذك ىعانعل ١ ناو ونوم نأ لهل ورفض سول الوقود فشل شام ارلا 1/4 زض نا ةساال ارا

 0 تر ور اولد لواط غد بوث يو 0
 08 ازاماك ادع كاوا ريل اوف أوو ناد مورعلا
 منو واعثم و دغاكينم ولقب اليدقلاو اد نس روز

 واوا عريق طدصول نيمو رطلاو لوثرعؤل ابو نزول هردثال اي
 فلا قوس نول هير يوب !راقاددعال انزوز اون هش
 زاب طبانسلامدعورشتؤلات وافل عراك عرس لاكن ابك
 ولورا للان زازا نم 75
 . و نس واو ذنب ناز لاو د فص ردع لا روتلا
 1 لو ىتشلا ماعد لس لاقمل دقو مهساو

 باشاك ىف تقسردما ماسويت عما رصال عبئا
 نعاس لولوي نيم يارد صاصسشر قد نايل يا
 لاس ىلا اال طفوا وارفو بدع نول جمر صمد احرك
 قرن ءنال ]و نيمواتعل نيم سول وري دادرطانايبلاةءاغؤا
 رحل نطيل نع ويضل نب صر قحل ندع ماو صوم نوكيا /
 يطزلالاق ادار وول كلذ نب انف ولعقنمو ا رداعلاب ول نع اروجوم
 ولاا ناو او ومد ليف علت ناو ناره دع ريعل نام
 نوت عر ار تملا ماسي ا تن جالا ولت فو ىل ارحل يعم

 'ءافيان همن ايسر اوج رس ا ء/دحاءاغي'ن م

 لوى فولو لورشسسلا

 .٠ |نيررك انو ءابتسك اسس قي جاما فاكدح سؤال



 1 101 عجل اكو دوجد عضم لني بدعي موش

 ناك ابرار / داوم ف الضال اهم سد زل فريال و 1
 طار ربا اسمو ا ليسو مسكن جو در ذءيدود نوم لعاا

 لاى املا ىو سوُماديراوادصا العمو ليسا 'ةفوسوم ولا
 اللاش نيم و لاب قدرومال اال ناك نايم 7 ظ

 يستلم ل رب نسم نيد ناهد عيب "نام خرم
 3 لك رى زلا | يشسيواس صا سو ااراد يسشا نإ لو |

 بابو سس ةدوزيهالانألا الو بكرا ند ]
 ةدارل بتول وصقل ف الغ ف الط مام نيش لب الوز اذ

 و اج سل وبر وف عيونك يع

 0 الاسر وار لهشام
 مشرا//رسر ل نتا اةروسمد يل سط سملان نال ل

 0 رسل وجانا يوسف و رطل
 داو نائبا تاك ال الا كل ار نبقي ع وكر لا 1_0 را

 ر ا اوال

 لسور ضشلائ الوش اد نعى واول ضبشلاوب كل ايس ا
 اهب وكاد 2
 1 يي اف هنا دروع نال ورواد صلب هاض دوو

 شز 0 هلا اد اثم سم ع

 وذاع زور ندب ماسر / دك او و هوئاسركو وو نادل

 لماع قول م للا و 2000 ١
 ارك ل ارضا مو فعمل مز شل لون الاعسم

 هه 0 ناك وو نمار صاج اض / ا قولو

 7 9 ارجل سا لس ف لح يو تلوم وراوالا
 رش وشمر نب شيع اكن اكويلارقاكربف
 “0 (نلمر وسل لم لمس ن/ئج ماضبل ناورماو

 موب مب نيب قفس ني عسب نر
 : رشدان يقفساو رد ع / بكلب

 1 7 ! لوس ناك 0

-- 



 ده 3

 1 ماع علما باول ل رن انت

 ةرصاو زوم انأو رو يفصل عم اذاكر ماس 4
00 

 مس نا
 عه نم لكل ااذب وبن ادع ابرلع قوموا يسال سار فرط ل ميلا
 سيل مس 1 0

 بئاغوتو 20 لشاب ماروزتكا ااففلو هس
 نايرحا ب ب 0
 ةيرلومول الامل ند ييب ل ةونننف فطار دي
 زال 00 رلا مهن هث أل مناف نو را
 لاقاز نيام رمفف با فلابد يبت ]لال مماك و

 لسلك ىلوالا 0 سارا وبس م
 ورمل ناوب عازل رك انلعايم انلا

 اعقاو ريف عقارا نوبل و ا
 ارنا عيبلا تيس يع كو ا ورعاول كرا انك ى يساوي

 طاصتمو ل سل سة ابع قو اىرعنن بأ انا لن اك ب 1

 اا فراص/ ل ون رست ن هن جل ولَرلا كا /نيدلا ماو ازهلك نيعلا

 ناروف واس والضرب بل

 27 دؤو اى اك يلع بس زيالو را او رشف و نب رس راع ري
 هد نوكئتعواشر يعترف عل ن بعل / عادبلا دام وكت ازا

 انو عارولا غزل ضل سس نار انك ب يرلعو وتو مزل لافاذلا

 هاربا رباك سوهان يثاب ارب د ناو
 "اطواك/ن ال ينص لا رلع يلو سماد يع ذل ناو نيعملل
 مارب وسخ ذك يع غن يرلا ٍجاربل طاف زمو رون زسع
 م 37 الب قف دو مسدسه 02 2
 00 روز وكر 6

 11 ل اقازل ار اوم الربع اسي و وروي اسمو

 ءارغعل ازيد. بثوسلاب «نادذد الارسال

 رت - ءارشولو ا 70 بلا وى اال وق قروض ارد

 --ح

 عباس فلل ولالا 1

 ير دعس 2 :

 ٠

 , لكلاب اقول نيحلا أرب اذا اهف اذ نا ملبس ناك( كلذ

 ْ ب تم علو وصوم الصوم الا



 "ا يمال كبور ياعلي ركاب
 . منيت _الافغا لوس ن وكل فك
 زو جت عاصم فيطماففلل الرول نعم ازبورردع لا كم

 يدعم نسب طال رك اذ ايفل ياغت ءنددكر و
 لدن 0 لذ كا م اعل ف رتقسل يبا الب وسل لو جو واسف
 روس نايا زا فطام
 ل نارك فسار انها ادم زكا ةدع ناك لولي
 7و “1مالر يضل زيا ف سول لان عو نضمار ايزل نا عفينصرب ا نعو الود

 جتنا انمسلن'ن سكر ادور ا 'ناريوسمو لإ ىف يعلن صحا

 نور لا لب ليئر عوجراه ةدعن اكدلد تالي ارهاب عاصف دعب
 ناربلبمزبال نا ةدع وتلا يأ سمو مراتك لو لوصف رب عب
 فلا نوار كومو وبق ءوقرلا ف ددخم يالا عيب لص يو دنع
 02 لبقرعبب عصف رفورظ ولسا ى اكس فر لاش اب يعنون
 . | هطونصتسس اين البف عن وصلو ى صرايضالاب لا نيمعببالد ئارملا فيلا
 ا ل سس عوز م ينال للسما نا هرزت ف عاد قا
 للراس قاب رس لسن ةرصاو كر دل اب صا
 خيرعومر رع ماس طوسون نسل اسم اعل ريل
 رع الحك ءرؤنعن فرط كن وبل اد سرأ/ ضر اعم

 | لاك رتصاو ينل زك ذل فولط عفو راتني
 11011100 ىرشبفر وسلا
 ادبي لل نى (يسسل وتدين ينبت عازم معادلكذن اعنا

 لعن ريوضك كل زين اوعي لوكيل لولا راسو لك نادل
 0 انهض شن وعام دبعل جرار م تا
 بااذا رئاق ياردلاعوؤسى ف ب عصا ضبفبن ارب تشم ب فخر
 موق ىلزل تيتو ذل الي يلي ض لاعبو شما
 يبرد ىلراوكدي نعل كاكا تلال نربي لاد عيبا زر
 رطبا لسان اكمال وقبل ن فدوى نسير ابلانيد ىلا
 نبعلا ثياى سس قيراط وقوم البل ابا ذلل عتب
 قالك فلامواوريعلاورب رز سيصل ناو ىئا ناو روق وللا هز



 تيما دلال هني منار لعل و جلاباجاو' نار مناد
 علل راب ضو افنان اكن تمول قلوب و بلادي
 انهيار راهن مريد علا لمبل ير ايلا ننال عين ىلا نو ظنلانع
 درا بمول تكور ع نلملااوف معن مزن دو نيد نمضو رن
 هيد هيو فلق علل لالا
 يلا شم ولو ادبطو ينسي ر وكلا ناكلاوسر الالب عااد
 ناو زمسوزر مدر يفاضل را طفلا, بلا نم
 0 م فسروبار وروما وكر با قسمي نميز ارز
 نس ئسووبا لاننا نويبع" ن عدن أ قد هد ايجي رب فوز مس
 للاب اسم وزهحاىا 0 وير قصرتوا ىلا وا طاقه فاد
 اهيورا ذا اولا رفاق روش موب تلو ىف صر ولسان زول اهل ظح
 لد لابس وكالامد و نلاو ادعذواضرلا نجم ملال 0 لوقو / 00

 قرم ةدلراد نمبر و امج ابك را نبال لن ءنورفلا
 ا ضو "يف ”يبب هر نيرو ري 5 فير ارو هنا لد لعل
 | وسم ص نس علا لالأومو نوصل نال عرأ "ينس يب ل
 00 نانو فعاسم تكن سوم تبويب
 ماعراهيزلاف لع نئئال ان نمد 20
 لوو لول نلايقا يكب زمر الاد عاش و كتوم كك داني ضير الاوادم
 9 : تعال يكول | عطزس ا قردعلز وجالف »ب ثلج امو قانعلاو ئالطلا

 و رتيلول قروض وس اوت صال ء ال انما اك صبا مر اريسو م

 | روق قعر ناوااذكبك سن, ى راه تعشارغنالف مدت ننا
 | نالفرانن الفرق صنت رك انيس دك اقنا عتب يلخادع دان
 امانا الور نملافونؤايطبو ضبع إب ناباذصو عيبا تبان فلا
 ارك جاياؤ نانا تدني زشلا) انك يتشملواز نا تما

 طز تيل'ن اكن برسل ظذلاب بدا قروض رسقلاورلوق واهيل غ
 0 كنا اورو نيعلاو نيل مارلين وسما
 : 1نإدسهلا نم ؟ اهئادطل قر وسور اهجال' وزو حاصلا ارذكا

 لضالار م اهفنرمن' مالا دب بنادي ذاع تاير غسل ادبع
 ناك تا نإ مار لاقل نإ ٌمهرلاو لو اضاالا ار



 لفك مارتس//مز هرلول عاهل لا ىف اذل 7 1 5 صاله 70

 يرام فيك ب فاك ازين ايزل, نتا كا صالا
 ل نكي د مح اءافسالاب نومابو حا ذل اف لل ماص

 تاز نك رالي ناره اول, قي يل
 لوكا نايا

 لاسر ولالا تءاتسل فنانا 0
 ول نرارإلاو لو عيبا خبر ا

 نس تاربانوبرلل ان و دل طوذل, ديلان اربالا وان قروش
 1 ١ 2 احح ل 3 اه 0 3 ص

 .٠١ 5
 42 < م 5 1

 دي

 نوب هر زير ذبل ابماضوفوي نا لوز نإ مرارا لوقو درع

 لوقو ماجا اة هرارل نكرم اف نط اولا قيلت, نيف
 تال اعلاتيرضف يللا يزال

 هيفا يأ 1 04 701

 خوماعولا كريت اللارضو اوم ل انكي ملل ب اني لاو وومقسل
. - 

 ُ ش١ 00-39
 ٠ م مد نال عفنإ] ا ضواحي وقل لا باوضلا يآ



 ناسا لن الكو سن 'مارد فل' لي نالفا نر قالادرلرى زم

 1 نافل لاق نإ هدو دو تسب نال نم
 نفذوا اف تارا شس ناله زم راد تففو لاف نإ فواد
 الافنيو زاماؤا هزم ى راد تق لاف نر فيش نانا

 يف الط طوزلان فول يلو زازا ذوو وزنك قفار
 وتس عدت تل دست طوس 1 طرا نقولا نإ لبان رم

 ةأرلا ساوث نبت هدا رتب كي نب لاس بشرلاناول
 تانك نكد الاهناكأذ مز ةلصموقتينفل عوفذلا
 ا 1 را رانيا رسهفن اوزيل ربك 0 2 هر

 ك0 يداي نع
 لوفاراط زم يدغل ولاد بعل قا لاول ولا ردت لع

 ف انضنالا فانك ا
 000 لا انا ف يكعاردع ملاك نإ ف اكتعالا دام

 يزعل رأذ وكامل امان ماباوا عوضا نا رسل جال
 ايلا قيقارمف ف كسا نوكيا

 هر اكل 0 ور تاو اسمن اما وذم
 "بستر ! بالف زيف اورق افان اكن انما و
 كفر م مك ةنااوأل ! قيل وول وو اصولا يلام رع

 7 -.- مي انما هلو مراكب 3
 ج07 ناهس !,لطيالا دز قولو ل اررلا ىلا

 : رك (بماصاعن رافال نبادس هلا وذا
 |١ كفانا ا د يووم

 ئ قي ا

2 00-5 
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 يم لالا منام لاوس 7
 ينسي سل وفدا ةرابعذدض لكل صب لو اضباب اذا
 ناب ورجال ولان و ذا ران ثنا زم شنو 2

 |ةراج 0001 ؛ؤاهرسص/ل ولأ مارا اضلالا أو بمد اسوا

 100 لادا دول اشو هرج
 1 لش! ناو ضقوتب د ةئافسملا تالي ابد فذ
 انام ف روصو ربل ارسو رطل اذ نوكونبمأ 1 0

 واو نمو الاب سن وبكل ناطزب/ن يئاوتلدماب شنان
 7 طب 4 - 2 ونا "نماء كبش تيب شرا نا وْ

 فرعا اراب سات و اهرعا توب ةروزصن لاو كنس

 0 0 اطزم ثريا
 لا 'ءاضا ا راحو نمي انفو موصل الور نمل اق نارئروص

 اول طنب جسام فلها ند
 ريال نما دارا تدي م شا نمودا 7

 ذو يل دال مسمع (نعزاكأو اصلا ناعوت
 م 24 وكو اور قام وا الانا ذو صاصول الام 1 مل

 ياو #_ افا بت امىازو رقازءن الرق تح ا

 ورينشورتسل مدي زامل يدفن حلب در هر '
 واب الزب بيلادرل قي ار لس يزل نيارضف ش

 وو قرم اع باردا ب صاض هريكعو اء صال فاول كرما ورا

 درا سافل ورتسإل طال ناو اق تلو رمار فتق فلك ف
 الورم از /م ثم صاب ماصار جاري ئوعوقيلغنالأ .

 ناو ) بيعلإ ءاضيرلاوب كعالا روك لعل نا ول ديالا مازفا
 07 مدام رابع اواس نيرقتل ناو يع ريغ

 الدوشسل يصحب ويف /اضرلا ةروصلا ٠
 م درعا لاب 20 نيروسل اوألا و

 ' اكان دعوتفيف يع درلان وكن م

5 



 ركاب ماك 7 اشو عسوم فر 24 4

 ولذا قرت
 رم م

 أورو نا زمد علا ض جار ا نا افلا ويف
 هناي دال لوقلارايطو بولا يدق يلعل ار ادلب دب من رز دلابماص
 رمل نيب ذر نالطب ندر اسوا سا اور, ن اطر ا
 الرطلا» فب نمر اججتسالا ماو ل ئئاللصالاد اأو بيعل | ررلا
 ري كلوز ئافلا لك وور و١ طوقسإل التسلل ارق م ىلا دك خد
 ارق ايفحدطب/الاقو ارغد ااا رابط قول ارم راتسطبا

 نبا ءبتنساكن دبا مالكن كوننا نعدضن مال ياا
 1 ريف وشما عمو انعم نار و هاذا تدب فارم تلطبلا نونا

 || ١ | ىكلرابغ تدلباد ند وبلاك يطورال ناى لاكن مات بالو دل ما

 لوهان ان ين الا ىربالا جر وكذا نزولا وااو
 | (١ جوار اضؤو صال رابعا لا ايضو توما ”دي نالدلطإ
 "| عما ذمو ماا شطر ابك ن العر قلن يمال لاف نى انا
 +(. اهلا اقاوم وكواوزل بيق رق فت نما ريا
 | | ندلايإلافامراهعرين سكر سلا ةيداعلاى ب عرص كب لا

 | طا نارا بو ى دنع والا السك( مى ووو يدنا جفن ال

 (| كسا تريفوسفلاوذلإل طبل زل نون وب يلعنل نيام
 | لفل بلان يعل نيم وطنا غروكطل للا ناك نيل
 .[7سئاراؤال اقوله زرت ةرامالاب إو كاو ةياقولا اززمتاتعل نمار

 ناليلعاب الزيد ا بماص از فركذ ركع اجب يكسر ف
 ردرلابماصْرس ةراهالا عرقراهالا زفر يروق ذب يلع نمازي
 بيو ربلرضعابماسؤلايضنغ دارا مدخول فقس
 / لنص /ووضلان عفن الازد ازهاوفاوم ” اكابماسو نيلوضنل ع

 | اليكي زلم اليت ندا للعد ىلا مالا راهتصاوود عنا
 ا تي 20

 اجار ياليل فران
 1 | فرصلاو ثتاهوالا نم هر حد ارؤلا]



 ولا ن ىؤسا 0غ هل رع راسن ص000 3

 ال زسبسا رن كان علا داع علف را ني كاما نااتف# ا

 وابكا ل قول بصر صحا معشوا 210104 لاق انبوب 7 26

 !بوصان يلد يذانما نافل دب علنا ثول ب ظلمت افا ١
 اوزيل يدخل وال عنيف تدلع لالي يدخل ل ف انصالا لا

 ليتفاو ايما (فيؤنللأرمال لاو جلة | ايذ نال فرعا

 ىادئل بقت كن يعئتسايط ول ىاار يت ؤ يلعن فامايتتركذأ
 ربا 2 4 0 0 © عع 0 .ه7 تق د و ٠ ضنا دعب دل موزفزل فالط ظدشلاجروصلا ىاز امر طخارتخ

 4 / (نيعسفباو لووك اذاعي قاما نا هف نزنع نيا ظ

 طدشبل ابق رص نفسا لزب ضال لا
 الصوم ملا كولد نزلا كرت فرض لذ هك بجادل كالا

 ار فعال سسك زب فلاالارد قل

 نيفلؤوننا علا جراسا راما هذيل تس زفاف

 نرىلا نع امبوقل ولو لال وعلا نا قاننلا بني كشر صفلا
 نييبلوف ركب وحس يلوضعل نمو طيح ب ماصوما سافل ولا

 و

 اور ن اكو طل ين اكفنا ند طول 1
 جا

 كاةتسمول هبال قياما: طا ارسل ب فقول قي يابا لاف
 باور ولالا نا مال اذ للرلز صوتت ن وبالف دينمو ارح ناكألا
 9 راو رص بس ا رحاومو طيور نعارقيلعل راع رع براك

 نال
 7 قراقنإ نادإر اضيف يلام يما الا يلد ىلإ ىلا

 انه بجاد زال روق وجع زس اك يف ءورلاو بعل ضال ذب

 لورا يراهل نيود قولا فيل الو فينس رئي عيبا
 لل وبا لكلا امي دنتفم نا ليل تسال باس لسن

 ةوطلاو مالا فل ينكتب



 مس ل
 ضر يطنالالك يطا عيل وكاد السل زهير كلارا
 نيام درر بمص و ئالو جاف لال ظفاري إف رشح

 رو وح اسوو كورلا ظ
 0 رو رنا رينا للسؤال يمسي صوار ال دالا ل مار لوث مارلا

101009 
 سل رابإ ارقام ان يرعب اور وبلا قابس زمام راقد اج
 ع [نل' نانو وطل ل اهذ

 يم

 ول( اينالا سرباظلان ا نمرعالروث عاد ان جس مدير صب اوس بم راوا لفلا ثراث -/ ناكر بم ٠ ارلاو لون, ما زم خلافا زلو ]وو رجسايثءانعب انو ار فو بمهجاولا
 رولا وزميل قدصاد خل اد ارزفذا هم ناهز ف
 اشم تنل معةروس و ةاططاب لدا علت رعورزعال صاحت نيريوزلا باك يلع بزي الورزفا صلت ن ارنا مظد خادما عوز

 رك رصزوبتل ناكورافا ل لحن ضيفو الريل مشن لحما انزل نا رب قحبات نافارا رشد لن اما » 5

 ىو نر رو جاهل زك رطل رين ناز كيلي
 رافال دج انين الولاد هباقع نس نيكو وفاغي ب يكاد
 /اظا عوام او وسو خلوا نم
 وكل ئرطلا الاثار يرطب ٍءاَْؤاركلكذرلاعزم
 "نتاوي وا اناس نموا
 قدرا ءاواظل و ابيور اديرئوت مالا عيا د ادلا
 مراهتيتءدباهد قوام كابل نانجوورازرلا مردلا
 أ / | كتيب هدرا نوكنارازدل وز انال وللا صو" ع وسط وا طيف ' 9 - 5 هو ن7 - -. نونا قل ولغلا باررلانملغلاةيزؤلا يل قير يف اذكر تل ذأ م



 : لابو ياما سا كتي اى اور ىلا وطاب هم | |

 افران مونناها زكر هتف خالاتي رجلا
 لال /ةدوب/رابتعا طوقسو روث موا لع ماو

 200 رك مينو اب ناكر اصفار ا 8 ظ
 71 قرررعلا ؤ ثعاصاث ءىثوو ءقاطم وجلب ناورلوت | ْ

 ناورلا فاطمة ز رمادا دورك ع يفمباد ةسوركييريزاى ا دئسملا ٠١
 نزع نيت لد زم عق اضن انيرلاورك عنو
 م امل 4 ريل ييو» ل والاعلام قنا
 نرروشلا 2 زول رس اشرد جيبو عزل انا رددلا ”اي وقد ىكرغا /

 سام باغلاق نول نكون اذ يترصال بى
 الابن حيالني نول( ايعو وبنك رز ورزقنا شقم ا

 لوف ائعبا 0 و ':ءافوابهاس] ون ملي 11111

 / للان وكلش عطا عمالا عطونا ةداهر ضيع ه1 ' اللا
 ديرك اد لييبا ترا نب كاين ||

 ارم زف اني شوش انفك اوراق ءارملا و
 نة سورممال بنوت منيا تالا

 /4ون انوا الا لز نرفغلا باسواد ةئالا, ين زب ظ

 وعل, نينو تادزارقا داس رك ضرع از اورد
 ل ازلاو بم رف ن وك سوالفك! نال يل ازال رسم
 الانبوب ل

 10 عصى تيت لالا بلاد عطفا ن مزارع أ
 ارسنال قا انزوا اوركر سمر شيش ملا ىاالش هن شكلا

 اكسل دفاإل بانو ماو كن يرنخا' ناين ؤرشكئالظو اا ١
 مولد جافا طوذب اواو ين فضال ره ضافتلا العنا 12 ظ

 طفلا يرطب داو ةارررفادلاى اكياس
 46 مقل ىف فصاطوطساذاد ءادا لاقرب دعلر سعلا ظ

 1 ارو طلابنا اقترب زي لالا
 ةلمر ف زك رس ,!ىرربال ن اكوا ىا ىرري الد رو ظ
 اه, عابو اهبل اع ناكل ادى ناو ايكض منجم لول ظ
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 سسك لمكان كو لئن ىلا بينز دل ء افلا نم ن وكنا
 يي بك مادا بماسؤفا ل إلا يب يزل الزلل
 يك مسمار راو سوس ىللا نيل اسلا لوو ان كل وقسا

 اب[ وكلا نون او ّقلاضاؤاالد ام عيبا قع قو لزلاب

 بوو ارا فب طل اذكري ازال اء سو و وصو و( رزقا ايزو ولاهو امرا ل ةمارل نحاس ابن

 نول رابعا سيف ا ةكارعان وك صاون التل اكررردلا
 ابكددورستلا رب نع عااد دعاو دسك رو (لفلاوتد فعلا
 بارو دبل زمجاذ جوري ناكل ور البا عيتلامر ماعلا نا
 نا عالطضنالادصو ضن ضاءاذس ناو وعاد ثسن اويلي العيني

 ابو ورا رك ت وببل ىف وفر اهصلادب ل ادوجوم ناكئلاو قوسلا رويال
 1 اان لبا اواو طبسرل فو فسولو بل قو ارش و يلا
 | اسمعو تسوون ردو مرتب ناب بكيت
 و 08 اا يور ثض شعور ترسل لون ارم اذكدجيدنع
 ظ كونو ننعم ياضسيا دعك نا الم ضنا
 مننا نسم تو وق عاملا طر نرسي !١ فسوا ب لور نيش ظنا ل

 "منار اوووف طالاو الاسم فردا ذل امال ننس وي لهو زل
 قايةاذاانكولا6 ثضءارملا بجاضةرابعآرب مرد نضع افط عتاد

 دلال ض(ئضنلل ل والا سما وابا ارضدل نان س وهف طاب سوف
 كراس ضاو قالا ثضر نعاني يق كوب رزواع ناد فلطحاوو لاو
 كراافضاوايقلاو مرار 10
  نلواطعاز ل 28 : 'ةفرايصلان مرر دواطع/ن لس يرو

 باى أل (لوصولل يب فر اري" نمرود يرش بوصل يلو لوصول
 ا.( زول ع اما ع ان عر) فض زول ضف انس
 ل نا عيراناج ياما اق ابر مدلل عي ىارض راو

 ١ .|لاوبرديعالافضلاب نصل يور اورصفلا ارد فضل عيب نال اهاسس

 0 او املا دس غدصلان الخلا في لب صب وقر دك غدر



 انيس عم دوما طاولة كيد عيل ب انك ببن قب
 ور عواقرفاطلطم هلال ظ ل مولا مالك ولو يداعلا غرك
 ازالة ينك لا ناو الزي سن ولع بني امال غن نا يعشن
 تاور اوي وهنا ووري ليس ضف تبادر وكس ةأرلاثلاث
 "واير اذه ىف ياس قفلت كلذ توكل عوج ابنى هك
101111011101100 
 مو ندع نزيف ةدولاو كات يدعنيدمم لا شكا
 ادب اسفر دعا جاوي الو وتلا ود اي والا وكياوصععل
 ارنب حرب اضفنا ارزق لحما زف اذا مئة فل اني الو

 | جي

 | ياحب ضاق + وتلف وكدا عزنا فدافدل عيبا عزا
 اعلا نال وقيلاحتال دعما فسار مزال رض ن وك الرا
 نلت ألا”رقلاو باكل ادم هين خا :كاركذ شبل عيل
 نيلوصفا امو ىو ىلا |وضتو 2 ارياف تواكب ةرابعل نون

 طرا اعقلاازمب يسم موفر رطل اىطسكر عارف ”مفشسلا ب اك
 دووس) يؤ يدخلا ين آس يزل هسا ناكمييرسفأف
 ميما نيخسال م سئولاىططارال نهرا عيبا ذاف ص اجئريدل

 انك ارو نوصل نال ليفوري 5 ,
 هوه يال وطور نمار لاو ىلا وركذ ري[ ثمل زماعردعوغصضوي) نوصي
 لوفي ياهي اذكر ابتعاالذ اى ذاحبال نسي زر ص اقساط راه وف ع
 0 نيف ابسن قساللار اهو يردن اكو لو ى اهئ احصو نو ز أما اهسذ
 للاب, تما زم تناءاذ او بكل وفل( عيتيف ير ايا
 ريل رين يده بماولن كلر قي مو اننا ءذم ىف دسم
 اضل مس ازبا ندب روس[ اروبا ضرعث اك سكر لادع
 عيل ىلا انك اور روث جولى ريا زدلاب عاصم عفو

 علباعر ظنا رز يابا ريل اا لذ' باغ ناو عطس ديوب
 ةولمشملا »ناي اربل عشب ذك داع رلعز ديل بسلك عيدان منا
 يروم داو عا الارامل ابئن مدارك الو ارم درو
 كرش زم طلاب برا زمن وكي رو لع] اير



 امى مادا دل فو ولع لل" ل والا نوايليقسم اراه نسال ف نير تر نو قنادر لا اجا

 ل 00 _
 لولو م ىعفش تست ا( مل م اطرطن يروق رم ظو مدور رسم

 تقولو ولا . تاس ب
 | راطلا براك نافرلو لا ةرياغللل تال يمك لائم نانو
 1. يوكل عربا روراذعلا مي زقعلا ال ل مؤ ليطع وك
 )0 نانو يعذب لو اف رردلا بعام فنا رتل وياي ى كرا
 ارامزوط وويل و يل طيات رصاوونم يرام بغل نورين
 قار ازاله ودنا ال, يخسر ّيفيبارصاْو عل اضاوربعول نسال
 اقالرإ 72 ابعت اهولا ةراهكز نمسك ةرابعلا هذه روق بيرل ىلان
 لسد نركز رتل اهو عزي ناوى كسغ
 ْ "اة صاينبالاشم زك بارق الون ادعم زن لير س ل ءاذ

 . | طيط هيتوتا ةساطن لايك يزد شرقضاللا ابل
 | تسير اك رباعترواهتلا نار دل بصاصر ومو عرين ةرئاد
 راب ياختي دام نار لنا غازات فلا بلع مشا اتسم
 لاعا اولاةربؤ رول نكسر يت اطوئ الي يزل ضو رماخت

 ىركر باور ابعاد يرطب فورا دك ا نان
 نوى ادعلائ عسل عاما جاو وعين ذلا تنسو
 بارع ء اصور لوول أوتاوا اع بسبع
 ٠ نيو زعفاعا روعي رف قلعت دك مزاد جابت نوبافرع
 .٠ | لااعارلوف يبا قناعتي عي فم لكن وإ ناطر نبدا
 || ظوولاولامةوررعلا# ةداهرشل شف اءدايتعا ف صول عطل بول نا
 مسطم لو الاناواتوعسن »ليزر فورو خوال
 1 اياز كس نوكار اسلام لاول نير |يلد نوت ولسل نال

 وزوار ذلكم يل اهذس جيل ليزا لقانلو زا اجل
 نمل الور ادادنمو روما كيم اود اكسو
 1 هوما م وفلاء اسما نين لاق اثر 2/1 نلا (ينعا - حم .1]ءج

 مل
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 0 رتل غلاما ذلد ثلناويضا مال: عفط عمت نست ع م



 ..| اير بيو نصل ابي ان رك كرمال عرسال رو
 الوعي مسا ولى وش تيار دقو يف الاد املا انك في ور ذ
 بلك علب فاعف ادلانع ةرابطوم ب عفش بلوق
 انهيؤو يفسر تبقا نى نجا ثول لس لذات

201 
 يصر ةوبزلل فارولا تفنن مفعل كدا رمال بنوا,
 فشل هزه بقا نكن وكنا نب كلذ فقالا لَرفلا عيل

 اي بانا ى تشمل شل ينوف نتوصل واااو هدو
 ءرنال ؟2؟ ع نال ن اكد عفش يسبب غلا فجنةوهولو نار انو
 ذو ةياولاةر ابها محال لور ول ناريس يبان نفل ار

 نحب عيفشلازخب نذل كو ايلاطمو جلوس ينل تكا مع
 زيافرفجسلاطم ئ الين ما رضعلا قبل كول ذادرضعلا مب ب اولا زو

 قفط قباب عيفشلا م خف الثوب انماط يو رقع بز
 | ررالان لع قرابعو ل اطغالاى 'توويل ام" نير دل 2

 بث 'عدتعل نال لوقف ككل( ريفر ايضالو زيكا اظفلانموأ ٠
 نركب وكر وبكل 5 نسف زاك رب اكد تحاازس 0

 ليباو دري ةفلص وبا نمازي عفش لطب زووطزلا تبون شالا
 رار رك جال لوط ول خاب عفر و دوور يف سوبو

 لولاك نس و لوف نط الاوراق ضير الادرادلا
 ربما نمارس فو يرسل لن نر

 زين( نوم مرطب يار ع ون نيكون
 لطوورز (لكوو ارق رررلابماسو يو كسل "باور كولن ,

 ”وساف فاو ميس ينك ع فاول شل نول ارو ربان شالا

 اب عين يلادوانبلى يود او لور رت ولف با وعتس
 اوفا تخت( واو نا نس هدانا رشا عن تنخبازك
 ياو سولو وانبلا دب جريل ثلا ى نا لك وفشل عجور
 اسناد ىفانتكابل فلا ع كأس هر دل ب ماس بلا



 ايراباوع سولف انكي نسل 7 م ارا
 ايوان عيرالم نع سلاورانبل يي جر رول لكن وان
 هتيعنل نيب هذخأ ناك ايلا نط ونت غرو
 0 ] ليو لالي روبوت لاصفنالاب تلاررقو لول
 نسما ل سك وازم (لاقلالارابسإب الفل قالا طلح
 اذل وابشر ياو ريمان
 ١ دانا و «يلغ يب وس ع 1 كر وق يارملا ىف

 دارك عر مش ارضيات داد اذاعي نإ ني عب
 0 مل ث داك نمد اكون ١
 نافركل سو نايبلا ب اف اذلويفشلا نمو سلام ينم
 اكتساب ةدالرلاتفوول افرك قو نكتار بعام

 نعل دسم إب طرا كلذ 000

 نرسل [عيرالا مكي | والاصفر نجل كا زوو
 ارم نوادي وفشل اوت نوب بس ا تلصق
 . الب عش الامس راد اناس( غابتال 37
 ظ تفس نال وم .ّي الرز توفاوزضل واف سكوس :
 ظ كو فشالزا 00 0 ا اق ىئ اري تيد ال
 بدر فار ردسي نك وأو ل
 ل 0 ليل بوبا 1 7

 3 0 - ود 0 0
 20 وال ميال وعم هده ال يبث

 0 ردك امتع اهببن 0
 7 اتا /مدحل دعت ضو اع تسيل هاف وف عريسا 11 تيم ناك

 وي ارغب كارز زول
 ادصا وبفعل لور تم منوعل نيكلاذ ىو عا نينا
 فرك عبر عزب ا تنددع/ زنق اىزرءاوو اريج ض وعلا الو بسوتوم الا

 آ ا كدمدصم



 ةباؤا عز ئفنلا النك بلو نوزع اهفمش ناو
 تجيء رادلا' ث لعبوا راو و فر ف 1 موز كم لو اننلا يو ”قدللا

 معسل عادلا وهمي ف فالف ف لحرب تس ئؤمارادل نبا رلدلا ١
 امهلوت نون امبالا إف لالا صقوف بمول قو فرصا رسكيادلا مي
 [رسأوننلاى ارا ةروكدل والاسعار
 افا كرلا# "الاوزان ين لاف

 ماتم ريالا وزير فينيل ف وروكدل ألام طع اوت ع حتا
 لحسم هاو ىنالابعاص كرون اكارردع عزا عوير تراد فصلا ١

 مل# وري بام عيسى لاو ياما امي فرب ل وصل وسل ليدل
 سيروم الازم نيمار ماو ئلطم] اهل امّدُضو اهمواعى اا وعم ينبت

 الر ال عشا بوجود عنود عيابلا ككاو عاليا
 اس هور ايل ةسان اى تب ططفسا نارك زي اب وبدا
 1 ا/لاونرو برتسمل و صر يطل ظلك كار نصرك لاول ملدا
 راسا عيبا نالوبزللاف كلذ رن الل اوزلا يسيل بلان ال او ظ
 صو اطعنا دعو نيب ٌءعفْسلا بوجود تقولالكذ راح ٌةدا الا ببسس
 يرطب اذماهبفر نس ائب نإ اوت ادن عطب رد عيرلا كالا
 ندور باو: شمل عارف! عيابلا نم طخ لب ءانبلا, كور ضال ذ ليتم

 وفا رووداو كرسفلا عيبا ف فرع ادعو مظداويبلا
 ابغا يكيلف وطقم ا دنعو فيصير نعبب وطي عل اهلا قع نال
 هانعم يدل قسم علل وفلل ىا تبو رووا ورك ئطللا
 ال طيح ني ريطعو ير يب اق نورا يبس لرايبلاو اراو لج عإ وا

 رقي يلاووربعلا كا اورورسكك ذك ةوقْسل رار اخ نار لعل
 ' الكورد نوؤ الر يملا ف اور ررلا ب هاس نا 1 كرلالافاذل ”وفلسل

 مياس ذك لاكو دا لاضا ىزس اوس اولا ىف عمو نكن مم
 خادبكوراسنإب ويست ار فص اكول قر وصل يارمإلاو ار صصمو

 الك عفش ولا زكام مالى زم زملب كاك نى اراوقوارنب
 د 1 ةءلاث لكل م "او يللا ر صو يار#حلا وس

 رادلاو اهيرمو,ن اكولو وفسر أرللو يئشوانلا لكل وا

 رق كر زياد زلم الكت طمأن اوكا ىورهو عمر ل وفسر ا



 ظ ٠ 80 4 اةرود بص سلما نايالواا لل ردلابعاص

 .٠ انهف ويا او يامرص لكداذ يدامو نيك ني رن
 200 2 0 ةيؤ/ قولا صوص” ةرأ
 2 ماو مال رسم لادطم لاى ةرطل
 0 عيار انيعاو اكن يؤ لصخ
 نوب اكدر كولاولاصال ربلاىف ل ارم ال ويفسوبف لا ماو ور هع نصك
  لالفاعلار ماو ام ل ُمسمل 00 كو الو اك أ
 سئ زمريوشا وس نافاس اخ ناو ني ويسير دل عيل
 اهوراتويزس ةرا نصف ثل الاف ديال اك ذك مال تك ورب
 1 ملا ةلاحال باعلان و نمو قط اجو عار لق اناو تب

 ول : مار عبرت اراك اليو ناك * ع ص تطال ى ا

 00 يك ال عز لنه ازور يضنا ور شرما
 ميال جب مقتارقو بفرك جار الوفا
 لاذ نو املأ عضو ارم الك كلو زلال او ولبى اديب ابو مز نس د م 1 دوم شلل

 ا

 | الاعإ ايالو مرر ابمع لاف بوم غو عقاوومد عيرامر ريان
9 

 بلوت ور زم والف بوم 'نا نمور نيعَتبك

 . | وا لانس ملك اف كربلا بموت نو اال عرج وللا
 روع دولى فوم الف الوا آو اووررم ىبيرت اراب ام ومال طف ل وصوم ارض
 نيكو سلال ابسصألا رسمي شروةيربلا و بسأل راج بوم

 بلا م :١ 0 ل
 ري 3 نتسواعجو بن كلذ وسد درد ام نالف ين ادرك رصول
 يعل مال كم ويدل ولاا توت كالف لوصول اا نجما ذ نأ
 . | ناكوازؤ لل للا وصل ييوم عر هم ترادقم لا مور ديرما اهولا



 "ويوم رام ]فلا ل شار رع نينا لاذ
 مستو زريولم ةيئارشبا ملت عدد لذ نار لو باععإ

 كا اولا راه عفش لوا عفني هدايا لوثر امل
 ا 0 ها يم مميزا

 0 ب الالوا عير انالرردلاب ماس وو

 يلام اهيل بويا لولا عسل أ الفشل

 2 رونا مساويا الثا
 .تطادعلاو ةروكالا قل اناا تلم مطل همر وس لأ

 لوما يلب ماول'ن ىكئزفال !نيلممئدم الزول لكووقا ؛
 اياب ف 1 2 ى تي مشان
 "او الشم باول سل ناكر 0 را
 جويل !بصا مر هنن مب ا

 ناديك بلو قع مق لروما مي اياوريع هزممض لا
 عوير ضبا كر الا نب تاكابف ربل روش ناواع ة بعلو ذي نم
 0م عوو اال يت دقل بغل نوكيا بذا املا
 السن اقعلا يقر زقرت زي اسيرطمبو دف اعمر قولا اي زال
 7 رانا طفي لايف ارو ن كيلا 0

 يف ام نورا ور مم لص َءزصو رلوتو ها وان قفا

 عل اقمالالار اواو درصلارر كن ينسق نيلوال نبين /

 00 ناورولو
 ون بو ثنو اهنا تفر ابان لدن ملول

 ننال رنه نيل نايطعبماو نكد ار
 1 2 ' زل نكد ةرسم ءارما روض

 قدسيا امبولات الكوت قوفشملرلا
 كوم بخ لباسا !وارافلالاو يبول بلادي

 1 ون وبارورارلاي شم بب تربؤلا "لاهلك نر ارى ع "ارقد
 كاش ومو تلو و + تن

 سلام ل نيكل ننس #0 0 تلفن
 راو زيي فرعا طين رن



 "لسا ةليص ةييترارس نان نفل لال ورل الوب الارضرمال

 تسوين ضل يطا ور تش دكر ثسرل دنا
 بيب ز لو روبل نهلاغز 6م يهساذا ع يفشل امدار نافل ثلا
 ا دقو رود اهمال عبر رولا مر بسس عاد بم اصر ون ومر بل ا
 رو لالا الئ شاول باوصلا فيدو زف ضو ديل

 نركب حازت زي سا ونس نص ن ال عادوا بها ف يدش!
 داو كوننا روقان د لا ماس عوبتكو كلما
 هام نر يفض اكالا لانا باوضاو وسال ول
 رج اراد نر يعزي ذلاوولاراعرووا ويل 20

 وال رضوا ذا زون
 قادم قرا جرس ندد اد دربقل فو ناار 6

 ا للاب م ةفلا/ عب كابرس /

 ا ىارادو شرج, وعب لو
 00 وو املا و
 | ل بابواقي

 /: 0 10 و 2 خابر اوفس وزو ازور
 1 00 اكول كولا عرقا 2 ربط

 روش فروا مؤ نائمون يشرع هولا
 ااا كبف زو مفرط ع /,اًرقالا مس اد السوال

 11 ىارفالا كسك با زر اسمو اطال فد
 زل ىلطمزاورهزاوقلاؤ فزد اونا وااو هطول زمر نساك
 را ودعنا ناك سا ى لود بملات كلما 0و

 1 بو اوم تالا هلكلا اةرايع

 ولاول بلان نافدكل ان ننس عزنا لل نيعاود نوكو 7
 لول اولا بل تن سا فطلا بكمال
 رتل وا ”اابدارلا الدواب راسا ادع
 لعل مي لاعبز ليلا نسل وعلو ذب وافقت و
 او باردضوب كيلقبدإري للا ةرابع يعاد داي لو ال

 ع



 ناوى اوؤنول د وف ومعسكر الإ ارك نول داع نوب ف ع و
 كيلو ارا وترسل: ف لوو هر رعلا وع ماذا
 كرار ا دقو واروع ! ىوانثال ةرافللا
 اهئاشولو )و عوا نك افولاةرابع يك ع اهلج ضف نا نيش لا

211111110110100 
 و اننا وون ضار دز عنان واو
 ريس ووصل كيلر وو طار ضعت نويل اوعازم وا فاقمو
 لاننا فس ب نالوا واوقلفار( ب اوصاوؤاكاةرابع كرفس
 دايو ارواب ارو ترش زرابعو واتم تيدا مالو تر
211101111010111 
 ا( الدش اد عينات نم لت عفر سوو

 ىلا زنط زارد مدع عامل روع زب يبت نو ناني
 لاضلاع ضن الوب تق وكب ماس زين الو شادلا بماسؤتفا
 اإل اي زازالا دور مئالف نعل وتل عسا ين م

 رس أ ه0 بإب .

 داب ةكهدم[ لص اقصر ولو ناكيزعلاامو ع مسمي افولابص
 انتي سرر 120100
 لع اس اوك عفو زاب وواصل 7 قرش اؤ ارنبب»

 سو عما اصب ولا
 اك ردلا بنص نك ردك ال نسب موج ضو زال
 بيلا مو ارانب صخلاؤ فرع اريج رة اد اذ
 االول ر فقل !ً 3 صراعا ءاقلا مورد فلا ماو فل 27 :

 يقف لردع ف ليلو علو رغوم ف بساول مس اهفواراد بمولد

 نيود( غد ف! طوق لا ع خلود راو طفلا عراب إ
 اواي ١ عرن بسم دولة لسلام وسفك

 هد اوين سماول ذاال (رسجو رب نابض سذإب بورما
 27 روصو هاون المع: زن اكو اقس والان هنن كك ف الخ
 موييقل راف جار ضب قولو ئارملا ةرابع شط قوم درو ب رع

 اراد ووطمزمجنف اناره نع فطن ويطل لاو مخلف روق
 7و انكر روكل فوض ضصوا ركزو الن يع ار علو باور سلو



 .[رادل ف صابر و ياررلاق ازكن اس١ كرو خلاصو اهب اريؤ املا
 زو اوشا بومولا نول نلااورظفا ليل عسر زبيإ/ ربل مسك
 510[ داعب ثرازاا فض بموو ليل, ب تدار تل
 | ليسا ناو ابل لبان ال قفارلا يف انكر د يفصل
 ب ااا بديلا ريضا قزف ذا«ن دن ساق اديعو لذ
 جيرو عير ال غزو وضييفراد فنا بلو وفض
 يل دم وندم عام فاعلا
 مر داوم افطعر ئبا سدود زينب نوع يشل لود قا نم نينو
 يعجب نكي للا نيب نياق نود ( قباب زلعو عج
 ونار نكس كره وطعلاو فوطعل نب ل ير دوس ئسسم
 هدا تبملع برك ارد نيعنصل ف امذاؤو برك ليف رفد نما

 | ماو طقساولور انكي ب إى فنى ذامالكن مدللي و يعزل زد )ا

 بول ار لوفد جابو واو لوقو هريدوط ون لو اصوو اوت اهو نا َ

 روق لع رزعال رولا بلا ؤ اتق قلل هرعت "ا

3 
5 

1 1 
 1 0 27 ص طري الوب كك بول يروم سك ذم

 نط اًضلا < لضص ناب ادم إف عشا أ علو زازكوو اصاب ورع 'ْن ١

 بير زوم عةز يور الدور افلون وشما نبأ
 مكن مال شعرا ورب عي ةبس[ لبسة ولن دولاب اسياد ىلاكلا
 . ١ ملل عماطافر ع اوزطن نم اه لو فدانا عرار زل بحاس
 نبا بواطعا مجبل قبيل فا زاضفلو بساولاعبومولاى ان ذانا
 رة يازيلاو قرط هركر اخر ينل اذه نورب ةزئاجينمالا نو
 ك/لافتشمأز اره نال ندر فن ا فالضيذرككو تلاد يدع رم
 نزيف نيعنتولا عيسبول ! لولا ظفايدبم باعلان زك ىلا
 طجوو وج ف وبقرلا يللا ليو الطا اف لئيم كلان نمرلولا
 | ”لازعةرابعنوككدانعم علان عملو نود اكعلنصجب
 اع لاب منبوب تي لوقا عزل ب! يعتقد

 نافراوقض ومى ا تبنب با يمول وع اضم :لذلوآنلا

 ١ نورية بوو ززمول نود ءاتبلا بم زوكو المول ن ودولاب



 الوصول نال راو د ىلال ميم "زر قراصزن ايف ءوترلا واط ن

 ليعمل عوفر ةيئافاؤ كال نسل تنس »و مرا ألا

 نكاد بسن وكيالف برم فرصلان اك نع ناكر الر يقلب
 ل (رنافو يردي دين ثلا دما روزي اكد فلعل زمعحب
 يزنمرلاطب لل يسلم قفا وم قتل نسل اف ياعدرداوق هدا
 يلا نوار ىوصرل طي شرواك موارع ن وك انساني ادع
 هوا دبر تل جسم ول ىلا رصوولو نيتك يح ظله ريس تلا
 رون صر نالوا ابماولل نب للزب !ىرسواديضدو!ُثراوا

 ساكنا عمران الباقر لع صعبا كيلا مور بالو ل الأ
 باخ و صنلاعررونمال روق ن ااكب وعول نميشسيبرل ذا يئاغل
 بولو قاعات وو يفض اذا مهو 90 سلاف ضنا تلا
 انتا روزا نال زوؤنس عين ميفؤ قات
 واط نمو وجلزتا لوف بنما لذى قفار لاعب ن اكاد
 تب عقل 6 تافرفر ف لبس اودل والاول لو اشفلاإ قال
 اليم(, لد لوقف لاق اك يس اكول ورق تن لاركو كسباولل نيم



 5 0 رب كرر طوعل لرب او افلا
 لدامدع توما يا ين 558

 تبايراول لوبن إاصك رو 0 ريب ميلا
 راسو 0 700 5 / ناري

 7 الي ماصر ادعو نار افباوادبال كن يلح نيبنعل ليج ص

 او ةروصل ذم بماولا ربل فيص روث يف ١ تفودث رافال

 ةدازب تسبادنب نال حرا الثمار و نعا
 ذ 6ناقياوب يف ينضربا نعل وفولعنا د عتب ام دعس

 ليقنلا موازي نادعازم ب ومولاي لتس وإزالة نا
 ول ااورتسم 70مم لن يتروصاى دصاوعد ناكل ناهموم

 رو رطل ىف قدر بمول شعب مد ةدإ 2
 1 رو اذابومولقمراطبان شم وفر نالاهليلع انا

 : ا .يصاسإمبخن )ا نمر اوقلروو الف طرا //نءاندفا عيت
 ناقد ب ارصلاو يفي يابودل ص ل رصتم نو الو
 ما 0 و ركن ل بعمل ابن
 اذا ةروكل ادلا لَم مدع انم ةيناكى العلل ريعارررلا

 نياك زارت تا نر بالاول
 1, نام نذل سم لمست وما تبا عرين بساولا
 لقملا ىرلان هلام يقن وكن الا فعرض من كول »عشب هيلع
 |عورتازمو والا مسا ؤاظفسلاانسعالول ماو نسا ناك كيلا
 ظ [انيودددتلاب جيررالل وت ورم او فشل قو ذا صنم م
 كربلا الد ًّر 0 ديال ار لد وتؤ علام اص

 ْ لس )ْ دي ثعلب قرصل لوبربا ارهصربن عدرا

 1 اتالم ابسو نم
 قل افارلد عانس نبل سرقت 0011 2
 ٌةيضافر ذك م ىو يراك ت راسو ص انصلاوز ( سمر ريال 6 ع

 اروي ورم نازودرةسلاونر زق شل يلد لو

 هلم سلاف (] اب نوب ايكوم تمر نس رتل 528

 000 رلاثوركرس اء ل اق قا ناوم َء يراك ةروص ىروأزلا



 ا

 ىدرلاب بجاه ووو حلا لع عيفم واو تسي طتشو لو

 قالك ارارلا هزيل ويب نإ ورع ةدي وراد مجازا لوقا
 ةروصورعسركر قدرت دطو ازكي تايم زان كيم ةد

 لال زم صان ءارزب ةعارزللز مر الار يتسكد ركل | ٠

 للصاب نا مر وكدلال اكشسالا عافزا ىف مرش صل! بس ؤا ان
 4 ا قفاوع ادا ف ايزي وعلا وذل ن وكرم بارونم
 ندا باول ى ع ازال جيا قاف وذيل ع ارقل عضال سب سم
 ربان مطاحن عدن يفصل رم زم ارفلا ماالار لاقل فلاخ
 / وب ضوئي نال ذاجزيوحلامتبس ليو علا شباب ودول
 لاش ن ع يعل مجاب ام اردو زمول سلوق يوعلاى فلولا

 2> المك وصلا لطم وعلا ةرايدعوف نالرارغالو لا قس اح نب وكرلا ظ
 20 لوس هزفا ثمر ذ انى رتل ذم وبن اىلد ىلا

 [زال الوات نافل يفت كلا اف كبت تمن لقانا
 بالاول اك ماس تروم بري سماوزكن ال عارم م ىزو 2

 عمرنا لددط| وز لوف تزال تنزف ىفوبتانو لم
 اكفنا ئدطارنا راف نواه تالا 6

 فسرربال سوو كزل فرو دنخوقو يرعالا نيم: عجب نع رابع
 لاك كيل مف نا يظفل زل ن وليش حو ميزتحرب ال مهنا
 هاو بالطرد 'نادطءانب ن سولو كًمطق مزيل ىف وزال رت

220111 
 كيتون ن عل ماو ةراجالا ب كو بلا مك حئوفيصما

 نانو ودعم ودعم دفن عي ملا رايك رزه مولحل
 3 ل (فنورصلاط لإ ةرسلازواثنل

 ىلوسلاعويشسلب و روث رسمفلاةرامالابإ فرقنا لوتس
 4 اعاد وراو ب ا هلك, وان إل ممانرعم ذل اي يفر وتلا

 : وفني ع رك مل امولعلا ذل الغاد نوكيالفر ارلانمايسلا توبا

 : نيس لم اللة دس فل دول ن مناف نيج يموعلا
 ليست لنا [او روق فناوتسلن ع ةراجالا لكل نم عوز ماي
 كرار ايسر يي نك تخت كا ةربا سفن يضاف لا



 أ | ىيرطلا ىوتلا عود ددرتر ردن كافرا او اا انين
 بأ ةربالاى اططقبسو رماد وفوق اولا وعر دب اكن الس
 ' | ةةردويقللا دلال بود مسمع بَ طنب ليل بما
 ' |١ ليي اورارد الابط واو ادذ ينس اديس مآ
 | ورز ارعاسسم لقوم هوجو فوم دال قربالا يكمل ذا 1

 00 ' روما 0 ا نان
 / ١ ل دنس يضرب بسم لعذر ينس فاللج قع ذا ناك

 ” قطط روما هع ازز/ شاش نادرو لوقو
 ْ فلز كاز نار سب عار تالادمل جفال ست نعال كا
 0 ريم رشم ) ادياقولا رابع يقل جرم نولو رمال عذاب |
 ْئ ظ 0 ةدضل ور انوار ديل بنبالو نا ناو دا[
 , بتاع انفالا بجلال ارامل يسوغ اذ اب كرف نوبا
 / بوما سال علا لاتراشنلإصينو لوقو رو ةيانعلا
 كك زف وؤلا ودع معلا و تن نيل راها كر يطع فع
 ا ا لعب نس ع اا وق بيرل ند اقوم الع
 ووو للا اهرثسو وورش 057 عا فتي فلنا

١ 

3 

 اكو وولعبلايعنركل ناو ى الاد راوكٌو بلاى ايوه ثووارلاىلا يلد
 مناتماخاؤ وردك ماسصاناردوةورزملفججب اقفل ف اذوب

 | ربل ابماولان اك عق | يرال هلوت عا دس ةراهالاب نينواعمازلو
 اتأكد هذ ب كل الرو باوك ئببدعاور تشم ولذا بابا ئد
 ," جس فل وف عقلاف ءافكابماصب بايع كرو ررافابناعما
 |١ ١ بالا وطالع اسم عضو ولا ف الج عارجالا باوزلاب بمد

 | ١ كاف, سولو او فتصل ادع زب هليل لوول راس ارداف
 ' ١ | بكرالا سلو ب نك ريصوونغل نال روق بذل الاد
 | مرور هلا ا بوتاكال بكل ورلا»

 تاز طاولة رض ناد 1



 رانا ماما و روث غلا ار ارابتعا علل ضنا ن ةرامالا

 عفاف رافيارملافروكدازب عيج تناك دس ناني فايق ٠
 "راو بعد زؤر يؤول مديل اذ اذا يدياظخا | ١
 نالومللالا ف ضاد رونا روف اذلس داع( قتلك ال احجالإ | ١

 نسا كيك يالوس نسم الك ا لغس



 '| | ةؤاطاكانبا نلبي لعنسو,ل داب كارلو ئا عبر
 ١ لج اسس نكاد لدتا وقاعال لكلا لفن رول ادلع
 / | | انياينوكن بليا و ممل لن البر ناو اظغلنس
 | | بل ورع مساظ ل طوع ا رطب نس نعل ا
 | وو عاري مش أعد نأ مرا | طك سن ابي ادب سيلان ا
 | ١ قير قوسلوارلا نرد ارملة انا دب قوس خل ليت
 5 توسب درست يلب قد نيش يبكاو بل ةيدماقيابلا
 (اوابدز ايف طع وق تيوس وبي سو باهل ى اا لئن
 مث كن نادي 27 يكل وس عافطع ارو
 | و اه لوف يارا ع وس دكار اسراره نماسوب لوف جامل
 | يوك يفورفنايبلا باع انك زلافالفانرسع طن عرب قولى
 / قنات بك/لوراب ةاالك نا اوال
 اناكادو هس وبر مالا هوو افولىلادوعلد جل فذك رمال و ناي
 الرجا دال كالاوب هرب اف هلال بما لاول رصف باعلان
 نا كا بلاى صم فولاى اذ اغا قط رمال مانع
 ظ هناا ظفر عب يراعلاو ةراجالا فم لزق نايبلا اها امنا
 !| | ةرامالا الراب عفن فاضمال ةراهالا دمت هال فؤمل رمال ناجي
 "| دوق ىتناباو,قيعوف اينمنل ىزلارعال الف فالح ا! تحت ارتد
 ١ |ماوطلا ينالوا افرق وت كلما اب طداتيطعاو ريل ن ضي

 "| مي .فرفاوارعناوارغو لرسلان 0
 / 0 8 'ةد اها ينو الك ال وَلا اقانكك سيب ل
 "اهب ناددمنأ ل مكن نى ل تفل اذان ريطس وكي سبقنا
 ملاذا نود وون لك الانا حكرا ع

 .٠" ؟ مزن الراو عرس وا رروادعاد نيرا فا نابلس الرا لاغ لن هاك ذر رم كيد ين
 /| |( هلتس نزف ٍءادححلا ووزع ق ذك اعنا نال عيربلا»
 ' للورق زك يقلل اداب بلادك الاطاي حب بقل نوليق ني
 / عددا: قيال فر اقواضلالاءانعم فلا ىذل قل ءانعيبف
 "| يالا قادرين اهب لكرالا بلدا بارا و 2 بوما قو

- 

 ادب 4 2

 -5 1 ١



 يا اردو ياردا ةيؤطنلى ءاطلا ب يعن اكد ىنلتيتيافنإ| |
 اياب 2اس ب كيف ءانظفم نيك رات يكن يزلاظفات مالا
 جارملا زيا دكت ان اك سا اننا وموال
 لإ هدالاناكت بول 7و تاو فانك رش يزل

 تارت وس زيوس ناك بادو ذالال نوير رق
 م 10 َ

 2 ردوا حسي يدل ظ
 قوما رض لذ 1 يع 0 ظ

 لول طم تكة راجالارسفلا# 2021 ني
 00 لطم وةك عرض الد بولا
 ربان س علا هاف نرولاداو اهرصا تأ ع اهريجلل اهوا
 امو دخسل زمر أ( نو انسسلادا تالف نيل نيل

 ضرتسلا رع راذنعا سم لاهو لوف تيطوضدل اركب ل انا
 00 راكب اللا عام مابا شام اك ب

 فعلا عر وكر ف سماك ثلا بعدم, تسدس |
 02 راوي ناو ىااناورلوف (مهدارسفلو لوثر
 د مرد ايا شل بب 1 مدصالك لابو دير سلال !

 اطلب ةراجال ب ناز ل اوفى م تدر: امهيداضملا
 لا ةزدكبالا زو / يرانا
 2 2 هراثر انوي نوم ماكو سول ىلازرغو

 0 رع سيلا نسا يدع بباولا نكمل
 نو ازمجللال ارق سيقام زو يار ئيباق رمادا
 عربا رايكم لك اور ال و يق مربر افلا |

 لوا لوضلر اهعاى/عزف ئنلو هاا تعاف درا هب واللا
 موا ابايلطو رو نسما ناهس لف وا نر رف ا عال اهنعاوب د
 مما فدع اور لقدصاو يف تا زبر يشبك رادو رود ينل |

 العطور 3 ياو
 أف ة مراح ةربالان وك مدي الث (ىل ابر اس د ساو ارو س ارسل

 0 010 ير راباز مهى كور * عمور عع انكر ذل

/ 7 



 0 برم أاقا ىراال كلذ عروكدلافرك
 رول اتصل ابريل رابل مال لئن اكابم اص
 و ماك لدى وانس اب صان حامرعاو مالك فلو | 0 , ْ قا 0 اطهسو يف ب سئ زلاواورلار رضوا بولو دوغ ؤسلرتواو /و
 ١ |١ | اصور ا سمر وتونس سن او دو رع اسهل
 ًامااضيا رعي ال ناكاذ ان فورم يوان اكاذ املا ثيل

 | اكون نم جور ناك اوس ملوث ئرما ةراعال اضف البق روقنالا :
 .: بج ويلادلا فيو مدد هذاك ناهرستلاب ضل ىش ااا لوو رسم دو رلفؤ اكل اك سأتلا سي امجد ناكل
 ١ 1 + ارلؤل جاقول دورس | مشلإ نيدلإى لس

 نب اكلك ةر ايو مق كاسكو الخ اقول ل وا بر نبل! ىهص" ) 9 /
 1 (نسانارت ليتر لئاك ف نع نافامانعت كاع قرم .
 امض[ ريف دابا اذم لاف ارهاب عاسر ان ثا درلوث شبس الا نم
 ]| اق اداف ىف كا بح اص باوضلا علو ) غادملابماس عنك سيم

 يدوب اعانمر اجبار نالارإزبادف ة اس نبلب عدلا ل عسا نا
 8 نانسي بمايو ود فرار ؤدل تن
 لنا ضت ننال روكا ولاطؤلا با نع
 0 الا مشو اناني لا ندب

 نزال كت ين معسل انما ل ارث لالا
3 

 ظ

 ْ | عقوالا يتيم رقية م اس الاون ان

 زب ع ضرال هيو نس اينالء | نساك كتارا نيتسلا
 "بانك لير فو لعب قلك دكا يسضئ اوال يلع ذ

 ليي زال تيار قو ويلاد جالا دانا قلتتس الج 4|
 اكرم اكو بنجا ل صفلا انمار سس زمر ا

 اكيلعغس تال ثانالاوع زلات نارمو وقال

 دب م
 7117 نادل ءالذز ف



 2 6 ةراجال ىلا عا اكول انس الاعين لاننا ْ

 دوي مصب مم وع :
 71 لاو ةياورمل قفاز ع هما ْ

 لكريم“ واركا ومسار قال ل سئ فل رار, بستن
 لل اطول ورك و بل ردو اضن رهو بح لغرس 1

 باص عامنا الوعل و اراومو باطل اغرب
 | اوس ا/ئفاوم يلع رجالا اوال روتر ع امال رول ادت ارلا "7

 بذا ةقفاولا مارست الليل اناس سلو لف لك أ

 ران نيرا 17 0 امتع مويا فلو ون رست ظ
 الروسان ما 0 5

 انني نيني 0 ري عارم

 راهئافضان اذ قسروب اندلع قطن 1 اكو ةزماعةراهالاأ

 ريدع دو ضعلان الر فعلا جاين اررلعت براي( ناداط كوالا ف

 0 ب ار مولحوموروضقلا بزعل
 ينال مهيوكيردخ تشعل ويحيدع | ر كعالا يول دنس تا |

 كوبزا «ثالكو ازتسسو أى نفل 0 ' ريو روما فآفال نا ملوت

 ول تارة ءنالطالاو هريظن نود و ازاى فلعل اذ نأ
 - عل ذل جزا لأول كر خلا
 0 امان تول 0س ا جوس موال اذلا
 ا انس يدلنا كتيب نيكو 'روعلا
 لا نار زعنولخ لون الاف اك نمش جى اراكوارفالا احا
 1*2 |: لافالااذم نكت ن يودلا سمار اصانال اعمل
 1 فروع عوف ىعلإ | انه فسد
 ظ عرةارلا نالت زوين موف تاراذ] ا فالك ٠
 ا الجيار يناله نيعلا و روب 0
 كلك هيكور زكي كو رنعو لف صلو ذكر أو # 2/0

 1 3 رافض ضف دانون

 الص محب 0 0 1
 مدارك نإ ما ومو يف طووض ( حاس لا(



 .ينتمانا دسك بلا ان 0 فرو ثسرل ال نال
 و ظ
 طور موق ةراجال تدسنو علا بفدعزوت كلهن لذ
 اا ثا وروي هلاك مئاقيث نيد قاعتلاعال هرقعإ غم

 | نكراوسسمرعوزوزلان يرفع رقفل رف عازم (ف ايت وف
 ازال ردصاه تلا تف رخام اكرم زغإب نيم انا غنا رع
 06 1 يعقسو اورو وراك ونسكو (فلا
 ينوون ايد از ارارو كيرف لع
 ا ىل ةيفالكو فلاور اوك ع
 نوفا اوه و انو نما ورع اوقنن اةراعل اان

 أ ويررعو وزر زجشلارقفلا نكرر بفشل ع عيش ل
 1 ب قانا

 اتا رك تزن كو لب ركل فى اول سْم م واضو
 | تكرلقلوق نم الكور ابطالف ننال الد يصفتا فسم ١

 نماكوتزلا(ركراس نوت رلمسمو مطب _ابعالزنأو نمرك م
 ا زراهرض قمل قرا ازا ترف عمنا م الور هولا
 8 ااا راك هررالاطولاو وسل از, ورب ثم انزع ا

 2 46 ناري ببيوصدي اا
 لك ووشلا ب راروسلاو 1” ةنافازر وسل وسور ورأوا زك رولا

 مدفن يلفت زغب نالبقيال رو نوعل فبل ادد صلو
 0 ماض 1 ويلا فل مواوفل قيلزرلا

 >> 'نانمفل [ 6م رد املا ثا :
 لبالورلو علو اصقنل نيل اكسأ ار ىف عمو هررريع عام
 ٍإ اق ناوض صا رعوصلا ! ىوتفل'ن ونأمل نهاري هع الض

 000 اتيرازبل يراترنان اكمال دبع زيا لاو لف صناع وصا؛
 إ سارا: علا زعل نونا صل وع نص جانو 11
 - |تيدلا انا, نتلؤ رنين نم 0

 5 ناز موو نصل ن يعلى كن كر او اوم اضم ارثع فلا موع ا
1 

 يس



 / 99 قرصلا ل وراس اورو ع يرارفالا» 1 7 رق حاولا

 ارث ادالصن يلا رلاوم وفيس لوق قل او 2
 الو لول اعمالاب ياهل ابصاس ا نإ رضوا بي نايا نم
 ابعد عيفسابهاضومو لس ل مضاو 1 نم رفسلا

 مول والاف الر لوعغمى اصلا فاضاوبف كسل اهطل ايزي نم بارما
 هدد هوما يحلو مهعع ٠

 هدانا تل نيني ن مووت رصفز عتاب راو عواد مالا
 ل اهسايسانل مادونا يسدع هنااا أ
 0 ورام كولو صلال رسما 1

 ماسلا راف رسكناكسوا رون وضوادردحا نك اقول اكوانعل
 روس قالا ة دشن لع

 م روك فو ثباد لغو امري يني لمسك ين /

 يال احكى اذاب همر ءاطعاو م كف نيا باكر وعم
 لول ناو وسمر دظباى قابس يالعكروم ا باكو
 1 ويل ب لو ادمان ص سمكا اللب
 كفل ةدلؤاو رزق وافوهرضناو قنا وتد دلي
 و نامل كات اوك لابس
 00 لاو ىلا بهاس قرأ ل دصو الريكي يوفي لفل
 . | 0و نيا بطال لاما ل بت الرصول رماد لوتس هب
 يزعل ناصع د اددلاب ماس, اوغلو عنا رولا

 كريو واس اهنا ناولعنريبؤلى كد ادا وبلاك عيب
 أ ةراجالا اذ لو جلرالا ف زويل باوثا لبنوب تح ذا ذك أ
 تتكبر قوم قر اال ال ملى نعت هضاوإ ملص بين كر و
 نالت لق ثلا دصو نايبلا اب اصو يافا اصرف
 ”رايضولاىفر ايزو تسول نا يطا يادمل'ب هاهي ايدام
 وى اهلابهاصو ب ايلا ب ماص يدعو رنصر و ابشمل او (لضلاوم ام ىلع

 بئرا دعا ىلا باوصلاول ولو ق طرا ةياررلاع ارم بهاص
 ةراهالد تمي رافب مديل ياَسلاب عمر اقر ده ماضي سو يلوا يا

 اكاولالا يتب علا ها عاب وا ناكر 0000 تبا| 2



 | قيادي راي طور ينم ”ءوسلورماى ةراجالا رشا وزوج ُه
 ور أنين ييجتلاو ولا اضف وبس ليو لع مدت
 ورود دايس لبث 34 وماي اودومد اهيا يطل اهي ييبنلا /, ايفو
 لالا باو عي اير 7 لا لاو نبأ 1و لفربك ل
 رس دالك 5-2 1 0
 لوالام وبل رؤعلار اج امهزع كلف رالا» نارام نال ازد لو
 | 1 0و ببال ع ارو لوق صول 0
 | موصل بلا فراس فو ف بع اوال
 ظ وكاد اناا ريط ناالو كال لااا ناكب سال 00
 رو ليف زكدق اعلا ومال وبا ةربال ينال أ ل
 منبر عردبك/ب سو هدب بس الربعل لولا الدلال ا
 غول لاذ اعراب انكر زاك فذلك نوب
 ا اراعادو نما للا جلوسك لالا ارا نرئالففل» ١
 نلرنودابر يف وعلا الدبل عمر ارم ن لول وصل ناك
 نإ اتا اص ُآ وم

 ران و غرو لاف هروب اذ زك نيل
 دب اكاذ لولدعاسبو ب ناب ضر مب اصا للعلا نإ ةرلاو 0
 0 انف ريل وا نم كلوا امو 4

 ورضا بعلاو مبسم م ضد يف لاق ناجي ريدم المج
 ب ل 10 7 0 ارسلان اكو ارج
 الييعلاو ل وصلب نم نلمو 1 نادرو نوع ورا بج
 ةاعل عر زكي يبل يل ناد ب عتبسمكدنب ام نك ناد ينل ب بلا 0
 204 00 بابل الع لملاك لن أنس ناار
 نادولزلالففلو بدلة ماغ الوشم اءاطعاو هزغاد طن ,

 يا وقلا فلاكماظومم ردم اوالوت مذا :
 اربد دعو نص ال وفا م رعدوللا ل بونلا بدلا

 0اس لاول امام
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 "ربا 2, 0 اىاراوث قراهالا ز ين

 1 ف ع و او مالو

 رارلاب راس عي فدتما باس ن نال عيميارم' بعص فل
 00 | ةقرلانغوالا ا

 200 نامل 0 /ةرانساررلا

 0 عمئلاسولابيعإ 77 7 ثما الرو
 ل ابطا بايك ةرالاو 2 ظ

 تالا وصلا مع ثا الل ليغ اوب عننا هما ل ظ

 7 راما نافيا دا عطار أملا بالاس مأ
 نيو موو سف ريم عضال تاولف هما عطنا

 2200 تناك الك ارش رجل اغلا
 رسيفر ا رإرلا 2س 2 84 اراب

 فلا اهئ تف فنا توب يضاف دوقة ياهلا اذكر
 ] 02 سا وال نراود انماط
 التسليح ام علت بلا ىلا مقل ولدا
 ملف وزنا رص زل و انوصو كو نيرو تعلن ميس
 "وفن الوقار باوضاع 00 2م وارطقن وا

 الو بعزم هوؤنل ا اهو
 5 عساس اى برعل! رف هو فشل ق وتسو راو
 يرحل اول نازل ل ٍءاهلا كارما يلب حا!
 وفل 'ىاتبتل 00 -
 10000 اضل قتل تدار نويل

 ل املع لونا 0 0 ٌءارملا ور ابكي انررو عئودادحا

 1 000/0 لرود ولو ذي ءاباضلان امج 04
 ١ راراقابو ا عله واو وهل 59 نيب نرلات ب ع

 لوجان 0 ارباع الا صءاضتر بر زها
 ةءابعلا رو لفااو كف مقل ل ع
 .ٍ لاين لبنا

 امس



 / طال هيف حان كي ضروب طا يعيسأفلا لو
 نلعب سمادف قب رطل يذلاط ابتلع امهم
 الست ةاكز كلر زيدا ب لتر نشل
 ءاقلو دايم ف صدع ف صادبع اسم د وف دل اذ زعنس وا

 لابن رئت و الاظا ةداك عليج ظ
 ريف نبعد كور و ايرا لال ابو رو
 راو ة فول اوبشن رف ب طواف نقى انفو يدل
 . قالا وزرع خل و راو اا لو ينس
 قارا ربو قاع الا كاز عل ست
 ةياتسإ[ن دك يزني زيعر نهي بانا ئاف اير وزار
0 

 ا" كرو نر ل اوكي ةراعالا رو اول عونا 6
 ورد اريل روث هكا اعز م وإ نو قلل ووتش ام
 اكرم ويازعج ل مهلا يفر فايبر انس نعا
 10000 ضار اسم ناي زعأو
 راهتارعةرابعن الا ضف للسكوءارم/ىف ازور يضةردقلارداقركبال
 لاو ةرسفلار اهالى مرو بسوء فيتور جه بن حلو

 رمال ترو وبر تسلا دمر اقو اعلا فاك اذمو نا يشك هوجولا
 ا اينزلا ورق ا ىلع اوين ازضنلاو ويانا هللا
 0 و عد ذما عسب د اعيد مروي هسمئ للنادي فاتني

 10 عبانصلا راسو ناو هرهولا رس وك ار تعفي
 و انماط ل ل بطلا صان ال وول لطا ةيادم/ بع اص
 لدم // ام دويولا "لب ةياددا[ب حا ضد ارم سيما نإ ويعلن ععب

 رايتس بابو رماني ف قرا نيا ودا/لي لب ف
 "اياد حش فدو لج نق ذكي م صوب ارو
 بائاؤادا ون سلدس)ث وو دجاج اكل ارزولرارلاب حاس
 تانمرديطلال عة ياسشاس ينير كرك ذاق را ذروئ فلو
 الفك فوك, كني رست يلع بي نار
 ةراهالاب (يضار نوما عزم ف (قولف ب دانصر مدجل دوال[



 //0/ اان اعوام وف بوس ناك عامك ففل ف و
 تخول نإ لول نوف كلا ىف ل يفاولاباودطلا مرو يقم
 ةرردبميرعكن وكن اوبر ردا بصل اص سر الا اظفلر للون اظن |

4 1 5 4 5 0 4 8 

., 

 5 الا «هنموبجم رص 2 رقفاوموع ظ

 0 ا

 شاملا ةداعالاو ةرامالاكا دراضفالان او عسي كن

 6 ايوب تايم رك الاسباب م

 8 ناكيراد ىاوكسل 1 0 تل

 7 20 بل خال تسل يكس
 0 لاس تاا
 نب اك 20 رع قرع كلب نكس
 اوراكل 1 كرك قلل فانا 'ةفاصالا عيضرلا نا

 هه اوت ررإا وشك صو 10 لاف زكعايسالا|
 2 اقعد صو نينا راع ياواد

 هم ار نع لواجناريري تلفت
 ”ظؤللا زمنا ص اال ئ حبا زيوع لان وكن اماطلاو

 كونو )تالاف [ريضاو ياهي ماس اكو زج ةيارملا

 مم نكات ن يبل مل ااملزل فارما دلا ذم فكر قال وق لئن نا



 0 بمزبادف نزلا سرير اقب ام
 ظ 7 بولا غيم نار 00 وسور ْ
 اهب دارو راعي باس قوس 0

 1 فلس هانز ني لال
 ا لطلاب حلا الع ثبتت 8
 1 وع بوس زمر اوال 9/لعاس ماو 027

 و ير عم امو يزبجب ٍجارملا عازب علق [سرؤلاو ويلا صقلا
 بم ةؤعان رض نإ تلاد نابل افكر لوسوم ناكل
 9 ردم سنو لفلانال عشر امال هون صْعْل'شرالا
 . امال مالو رمح ئضاك بدك ة امارات لو اولا عر

 ا يرد لرخك
 "مار ةر تضم اذا ةاجالا كرر ضبان ارالا

 ناو رمل دعاضذالات ندا رلو ل بلا اذلوجل عرزلا

 ا ارانب لاو اءرززكك الز واكبت يتم

 ظ ربك اشو كا ؟نادبالاولاه ل يورسلا "نا

 ل زار عشا كلف ضف ذوو مال نويل ودعا

 عا ههنا لونية رست در ادا زفاف بسبع اذه افد نك
 ض للا اة ؤعوراربوتءائالتشالا نيرجلاو ووصضولالع و ارثال فرسلاوا

 اذ او لوران بع ضير اعلا 0-5 او اى ا رول رولا
 ظ آلذي دسم زول عري ؤتلاؤ ل شيئ مارا
 كرر زلاغجمال لويئاف. نانسي عاد ب

 ا بدم منصر 3 فيش اذا

 : 1 دال 5

 3 امسك راسك ارو وار



 0 درا نا "الو تام ودتبم لو شو زل ض كر قالا ظ

 يلا ىرمب الملا انوا ناو مكر شر اضلاو للا

 1 لامس قمع "شل يذبل عروب ويا ملو 1و

 نار سس باول 17م | رمل
 منازل دلل جب ميما نا لوكا اهب قل
 نزلات رار يعاود وب رباصل ناين
 باعت نمار بزعلا نكون سك اوفر دقو اروع
 دوز لدول اب اكو ل تلدعإرردلابصاسر م الار
 مردود عالق ايف اولا سآرصلا نخل عجن يأ لال مج عودا

 لوبا تاع 1 عروضا راو نرسل جبريل

 00 مارلوو ىركاوى روث صال د 0-2

 1 و امو بوتس لاو بالا يبو ارا
 الا بالا ا

 ا 0 ازرع نم نبال ع ولع وزب ال فن
 م ا /ود م اسوا قرر سر مالا نب

 د 20 م وولي نبى ! مومو
 | يضجقفلاو ل #0 "رن ئيرتجا داع
 قوس لا/ق فنا لماما ب 2 /ض وبلا
 نافارا نايف فاس زو ونس ويزن

 ها ؤشارفد و ويضع الاب طل ثم ور [ءاىرطج عوولاق قنا
 0 0 ل

 د افلام اكن
 0 اهئالإب ل
 كمة يصريوولا طلخا نر كوع لو ماسالا - لرب

 اهاىئدلا ناريربر يال ارق لانا اى انيب ولع يت يلوولل
 نال كيور قطو علا ارامل ارق نال ولو ريد ب

 ارث الصم ىف ذك ووملا ةيزجزم 77 نم خر ورلاب زبلاطملا
 0 غنم اننا طلخا

 ناري نامل اأو قانا اربي لكل مط

 - جذج



 ما تك و زفاوم ل ثم كوب ل يضاف سوبا ىلا يع الو

 لس راو ناد لا وق ناك وسارت 1
 ' اذا تارا الرخوم لب مذ اعد انين ربل سوو رن

 00 "ار ناهز ارك رادو يقر نك 0 ظ
 0 لتر ناكل فرك يدر تناكالال 00

 كوبل نازك قوم الوز نالازجبا للك ماي

 ئ وجو قلنلا ن الكلب لاى انكي لامار
 ْ ب تم يتم ار
 ذل ا وعر اقوي ناك رولاوا فاعلا د رجم و ير
 ياليت نيمو اق الف تاي 0
 ل راع م ماو اير
 | مطركب ثيم ل كراك ود دزرصرلا_اوننولو

 لاو مرو والو ن اطلب وو نم ظينص يا نسد ولاول
 10, لفن دعامات فيصلرنعاز م كفغتم ان

 1 مق فوتالا للا فراذاف زك فاو نمو لكيلا لا 17
 .ةقلماغلو غو امم اكاد لك افلا نبال ئ دشن منال نب
10 

 الا تايككلا» لان نار تاعي نعي ان يصلان
 طز نين نمار نيرمسا 5 ايس ا وا
 اىرزانأ فردوس ! نيكل كذا اذلد م ارا و نر ئرلا
 ملفك 517 الذ! نك فلن ال ندعاد خلو
 اي مالا ةواغو انف وك ا اسلام انج
 ىلموجريلم ل والانس ةأد ع 22 17 1

 لور اك ةيادمإ ىلاذ عيونو اوشا زبال اننا

 مميت تمل يماف اللون اا رادادجب ع ول هر ىابصالا
 نم ني نلمس اندر ”زابصافلانئزسسلاو بص علا باكو
 نواس اع مارب أ اهداؤناب ماك ف لتك
 ...| ريوس جارزال ساق عر ير سوركل يتفنن
 . | دال اراك نالوا يا



- 
 4 يإ 7

 معيد جرا رس رايز فلل (نودباسيا و هرقل لوب ظ
 .هاساعر يرف وال فام وز لا براسي فا
 ماو لس عايطلاانفان عبرت اعود او كولد نإ الذل
 نودي نس يعزاذصا كلانا نول تلو
 مارال قدصم ناك ايزو يسن لاف ثيص زوبر شلع
 مدري اةبماصر ف تقرأ ود صيفاو زيبا بي يادي
 يانور عنا اللاب انا قط
 الالوارل ضد غالاو سرلارب هيلا رسل انارضل مفك ارب لا
 ل1 تاب/زكا العم دوج» قارن إ ىاكأ ىوووجت ار نا بال

 نانا نبض فيا دورك يرطب زعلان تول
 ارجل ومالا فواضرلا جيا ت ووو ضزعلل ناس
 . اتق ربالى اضمك قصرت ملاوي اكد بينا
 اللوم دو غيتس نير فابن كر وفاعل اكرام, نيل نم
 ليو اين نافؤسكوف لعل رس درو املا ف هير شكا
 قالو وصال ءال 0 ري اعيبتسسلا اذن[ نقي ال مايقلا لاهو 4

 زلاماونيعلا ا نيعلان ود يبل الا نم ع اها نال ملوثة يارببلا

 "1مل رع كرا نوي ئوهشسو كالا يتلا ب و



 ىر اورق رمان ابرام عدافتسكاب
 ظ كبس ريتش زركو /انيماوبنايكرلوق يارمإ' و
 لامع شما وكر يؤ شمر دمر دال زلاو»
 رفع اسال ظفار ؤردع ص وعمار ذلك ثا م

 ادناه 00 /ةرابع قف اوم دلل فير خبر لو 0
 اكو ارلشم ب ىولا جنو عفو رق و هلوق هر ازد اير شبع مي
 ا 7 اي 0
 اوى لال شالارب 0 ورمل حب خو ١ زرنا ةيزربلا نع

 تداعب لان نوير ربان ابتررم عر لوب ادفع و

 ا صاظفو يا اريل سرقوا الهو مل نوم دورك ريد نم
 سس تالا 20 0
 انكر وفبضلق انوع قسما لاق زل نسيرمارل نر أر يب"
 : ناولام انوع قنصل نال ارسال !بماسر اه د يارملاف

 نال ومقالا عا ومو نزلا و ف" قولان اى (ٌيرلاو

 ١ ا "| نييفسو ثاد لما ت بلا اننطمن قران
 نراك ن ولام ضارلاوا سرر لان م ناكر اوسلو ينال( نوماس
 216 5 0 ل
 /ءاهيمس/ نمر زوبر نباح ل اف ثيصوطق الى ايبا بصاص
 راجل دنا قفا ناين نر و 200

 نكالإلالولجل ثم لوين اراب اصل سس ناكد وتر بويل بلد

 را
 فو "نبى لبر يلار سل ئ تاو نطعل ايفان
 ياك 0 عر تكراب ندروفى نع مالا 1
 6 اذار اركلاك ىشقيف نيارلا نزار ين ييئني »نزلت
 ] نان رووا انروعل داخل متر لق م يعتبر لو#
 0 .|ملرق نراادضما ارسلي ان اكرامطفالا تك ماد برم

 ا | حبا فرمدو ا ءارملا نبي كالد طله

 سمار رار اعرعاس رمل ال
 اذااتاملا/نذإ زل | تسبيب باي نم للفحل ا ابا م ناكر وداعك أر



 ة سس لوسط انما نال رهف أرماني لانو

 اقولعل فينس فاو والدا ساما ور عتب بس

 بنوم ناكر فك رع تا سنس
 نفى كون ينل وسلا نرمي ناك اردد وللا
 امه راوالا هدف نيش لينا فرات
 1 علل مايو مملاولد جرن و ءافيحسيريرادب نا ماوسأ عيب

 نارر اوت دعس 2و نايك ٍيارملا  واوم ع ءريق يلا
 "اولا ناكدرر افلون ميفاير يجتاز والى ا هئاهيدادإ 4

 24 اعذار - اهدار سرب رنا
 مسكر نمار و 0
 كل عير دلو ل ارساقلط ورب اين لب نينا
 اوما ص شيصو مالك فأر زدل كاسبر ف ارقد وف لا بها
 او باكل ارترلاو 44 و ادلذثينفراولا تع ايطلالا

 كيوي ورعاجوالز وب الوب مسام و داس رمى عر و نارالو لاف

 لو سبا ا ومار زيكال م06
 ا 2000 1 لبا زاب وتس ظ

 اننا 1 نافاعل ابار 2 7 8
 نر نزلا غيل داكبالذ اهيا

 76 لابو رمت مرق يقل ووك 0
 0 انرككن ارجل نر زوكرل ارك ينتاب نبي عيبا
 000 : ! عيابلاب ىف يرددون يدرشسل سارع ب

 لاموني رن تاب را لقال لو اقع عادم ايد+
 لارج نساك سف ير اال, وقلبي
 اس نفك ى اناني اقيتك

 رار فنك كد ذإ تيوب مل اربعاء
 لاك لل نزواوسخن لو ماكو 21 علاربادب حل ع يبلى ا

 3 ةانرتسونع ع يابلادي لا يزيلسم ةوصروبم ل ردلا ب انعلا
 مر كر واردو أين امْؤَبسلا'رع للا ةيكررلان اربلا زي اعمل نول

 ولا

1 



 وان لورا لسا ا
 كراضةارعلا اديز اهل بطي سةر شولوث عارم الحا
 ملا و ديفا نساو ةروف لاذ حام ني/ نانا لما
 . لول ةراجالا نا املأ م فرش ار اندر
 نال لقوم و اذن راو نوح

 كل/ازا اريل لاكربال ع فلو 00
 ارم وسر برام فدل 0
 : 00 ركبلموتلما ع

 "امال فلل سلا عش نا هدعا نياك 1
 2 و 0 يسال يبس نم

 السدو ا / لسلك سؤصاضولا,اغبم د نإ يود اد
 1 007 اذا زراف باو بن اهلا ال لامول

 ا ابوي اسعالا اذ رائيك "كا ثاويرم اك
 ريا نكس يراك :/ كبف نبا مى ملفا ذا مرت
 را مضار اذ عوقد ناد لك لايم كيبل
 1 الا ومنك يدع رض نوما
 صايل نعل ءذم ع ئيطا فيستا, لك دل عسب (فاطل ل
 1 انفرد و ارادادلصا نوهت سياح
 وسان لسوف كيراف تلئركث و
 ادهاو لبا ذا تل عيل ف آش اورو رضب ل نا
 ا نسي بل

 ملم لوا ى لال يب ابر زنون ردو رت دا ماسر ود

 زرع ود فص زر لاب ل ارتد أرتبم 00
 نوال دارا نمت نال وترسم اوفعار بل

 أ راج فير تؤ هلام عب كا لا ولن ارب نزلا
 لقول اتعاب ورعول اك جضوتلا نال الافاق مرا
 اني موال يضةم هوو كالشو الفلا ذ /عرنيؤلاعب

 زر ووول نيل ناك اوزفادا هوس جدك

4 

00 

506 



 مابا اال لال "يرش ن اكنااذلو دود زر
 قا ور لنا بف نيل تللابم اعوذ ')

 ريغ الط مة ياما ب ماس اكن اكاد نائنالاو جارتي
 المول يفور زيكو وقول نان اكن ا لاو فكك ن اكاذ قصرا 8
 لافي نمو اقياسكات بيف ملف نايبلا ان طا ذك د اد
 جشم زكا ما نييعلا نايل عقل انتسل ارح ابوعع نوه
 2 لاروزا قانا + ظ
5 0 26 
 اذهيؤو وضدمءاف كيو رنل يكف ناد لوق عملات وقل رغد

 ”ىاةيافول از طبونو ورق بت رفا ن اووف ءل حال ماغلا
 يارا خل يدمر صرب عرش 4 220100 نوئرلارقل

 رو يضع يطل تاوغل روئالطل نزل المومن
 رهلم للصم او لاح ا عبار رجا[ را نال لك ءرواظ
 صحا نذل لتعلم نيرلايادكم نادر يبل اف ذل زن

 | اتصير ا ءانعلو للعب لليوم نارا ناد ْ
 مارال والطار يلا ذبد ءالالا ىلا غسق ِ م
 ما نيران اكاذا ةامب ءافد نرلا غي ناكل يف رسل

0 

 رى اناوافاول نحبه نوت موا يف نأ لوي اف
 ها هجم اهوا تاجا“:
 ناس نا وسار نوى ا بيوت نال اس ار ضب
 كرمال رب انور نوير وف يب شل مرة ن للرضيع

 ديف ىاب كلب 7 "رجل مث كلماو رلوثو كلاف ذكرا ربسللا

 يون قا يجاوب 2 ٠
 ايما اىزوبن سبت علوه ى ايما نوبلز وس
 هيمو سب ناكراص ملا كلم ذا الر يفرخسلا (اولطلا
 ا سك + ناضل رز سراب
 رص فاو يبوس ايفو ملا آو اساس ضر نعلن
 رزقنا لو راج شيري يلا عانس مولان مر اذ انياب ال اكومولا دبل



 ' ١ املا ل 0 دال نا انوا نالاقولو ا سسلاىفر كرب مد قم قاري
 ١ |دكناو نوضتنتراف لوبا كلو عوف بسن اكو م
 ١ | | ناهترال/نالريدعاصام نمارلا د عوري ناار كوع فلل زرعب ه3
 ' ١ 3201 مضعنول هتاف باقل يصنم اروع وس ني يرسم
 ' ١ | ىلامنم نصارلاد ع نويل نيم ن احر الا ال ريلعاق اصمم
 كرت ادعم ع وزمضعجاو اذكل لذ واهلا بطلا كي ناقلات
 ١ | لما اورلوق ءادمإ به اصور ايري وكدا رع ف الحس وا ل نع
 , ١ | روضورلعاضذلا نا ليله بسب الزب واعد وفو نيد نصرك ١ ١ 9و ب هطبو ندلانالل اق ثيم نيرلاب اكلنا
 ةمزبال اك ر بدم ينلكاو نزلا نواح ولطلب باوسلا»

 وديالى ىاومضلا دج ار رزصم (ليفلاينتت وكل وزب شو |
 ريك اذ فلوق نامالكو يس فاولا ناك نحل نيرا : اق رئاعىلاةراشا عزيضملا ناك ف راوتر دل ابهارضوب لفا
 0 كلو نورلان كا دال وبا ناد حرمت مرن نيبحمن راو

 |.( كوب اورو رتدلا اترضحاو فاد ىف اسفل انعم
 أ | اتارلإل نررالجلا «قاباوزمدعاو كن اصر ' نال يشي ل ف يلرعلا

 ةاغرولاذا اذه تزل لاقوو ن يحن مكعب لل ةيانحلا خا
 الرصف ايبا فو هتبا تال لو مارال مر الا ب اعأكا نر
 ظ انك اج اوت لرب بدار اري نر
 ينو دس دفان لومار | ١ |ناطر هاو فر بكون مرل اصور طبو هيف ىذلاءدسكنمد اطر ل

 وتل نشبلائاعتى ازئامزلا يعصف ٍافللا زك ط إب وهف يعد ظ
 / لوك ثمل امو كائا اكن رضا نيرا وضعا | 0 راو نا ريغان /وذزلارو يومن كرلا» لونا
 أ ١ .|هئلمانمعلرعلاموارلأو ةيانعلا ل رو رضع سل وضو بسب
 | | ريال لوطا ع ترا عيب ابضرو هرب نرلاوشاوب نمل لاو نيزأرلا
 | وروص اف دكاكرلا نم ءرابك اكيل بهز الد زبكولا تدب الإ و أ مارب سرر زبال» نمل زبالى الزلال زب لدتا
 ةاماظفار وكل اتنسما باطل ازنال نتي بكلا



 سس

 عويوع 7#

 10 >8 0 ولف بافورطم لكل ظ

 فلان ير

 زال ف قوي راك رو بانإ ونال بسس إنيزرافاظا

 2 اهكدرن املا ةروصلاب نر هيمو ديوس ظ

 نائل عراه تيصراوث لالا كسك ايكولا تان ناد ع

 20 امم افلط رالف [لكوولو
 راسو تكسو ومالا اقل
 ياو اما ةابك ادب يقيل نا زج منا

 نر انبزفل شو ى نانا اد وفاة
 ا

 للة ابرك دعل دعبل عري وام" عن فاك
 ةامابماسيا ردو ببث اهتال نعوفا كن مارلادع
 ةروضصلا كال انام اوبرا رلاازب ريو يس لعن كبر يبل

 وتسع كلت اسوا د رك ينسب اروع نمير عير يمال
 لهل علا طلب نير عر ولاف وري نسوا دع علرعل نما

 اكد الرو ٍءارعلا ورا ملا
 الواد نمارلا أر / وو رطعلاب هاه 2

 كرا نوال انضدو اوت ن وصلا روض يلع ا ضال
 بالا بيلا 0 نيل لو نايتس نرسم

 ةروصلا اضفنا يل رتي ب صاولان اه عويس ل دالك وتس
 انكضراق رار زا وارد عسا لوا

 ندب 'وراهاولع ملوث وسلا شكو محد مطرلا زجل يش اوم ا باوضتلا ينل
 ني ف د ا 2 0
 ب هرج" نيدال' عير يل افلا كل قلد فلا نم
 قولا” 0 ولا ويتو عير نم تاك تنل هذى ا 20 اراها لا 2

 ناريس تاو نزلا درا نر ناي موّرمو ةيارملل
 لادم زعن رن دع عياض ةزاج ا رفا ادرك ا رسما
 اوال ناصر شل سما روس اولي ةرعو ىزنسرحأو زك راج ارك نا

 قولنا زا وون اه'نلاو ويعلن ا علاوكد
5 

0 



 . يقرا راو ابتسن عرملؤم ةرايعن اكل عاملا رابع را
 ناز جا/ يلا ةرا نرد[ ف وورق بم / نيس
 امال يماف قلع يعلو الرب قسوة عنا © جيب نسطفود

 | الود تن عير يللا ةداينروب اطل عيب ماض اذا نمره نواثنسد
 دانس يو نكي عدلا جلو نال يدب بس بال عيباوس مو والا
 ]وعند حالكم الكق امس قفاز كلانةراجالا نوجد عزل
 باعلان كه ده كاش (6وريغن ميرا او عسكرلاو ةراجالاد عيبا ندعو
 يول تقف شانل ات افرع ادكم ب اصبت او ا

 الانا اك اوس نيدبك يسر يتخا درو مارا ديم لضف امهفن
 وول نمونترلانمزفالا وسد يصؤنعل ناكل نسزراو لف
 طاع يسرد وم كن انوا سعات ريل نبأ ناك
 : م ن0 ل جسوم ورا اؤنعلا دالك
 [نموابرا بتال ءراسرجل ل ولارع اب ذول ل ةرؤمسم د ربرل عيري ا
 فلا نجاو ردو مورس د ةيارعلا فا وشو رك دنا عمري ق تعملو
 ٠١ |2000 نري يتورط زوي درع نزلا ل نمر لانش
 وتسكن اكاد هو ايباوا يتسم ناك زب نمر لات موبلا

 لاق راراما اضل دري رج اوسكار وب كو ننس
 (ةتمدسلا سونا ط ةرعل ات واير
 بما يا/ ا بهاصنزثإ ىبرعاو الر نر بلا عأ مع ذالا كا

 نال سارلا فى اين ناقصا ولكل ننال لف يارملا ةرابعينوقو
 عموما اريدط  دربللوف نايدلا دي امن ازال رمل مو يقرا
 00 01000 وتسير
 و بولا نرى الالمان ! لمر نوفل رابع نا ابل
 | جر نيبغابصنلا ميوتس اندونسيا طار
 ضال ننال عفيف نال نحر عرضا موب بنل شل
 ايو تسرع نمو عماذلا ممارس اما لاول لما وأذلا

 ميدو وسر انواع اصر وق الا والاد ابتمشسكان ضرع رم

 لكنا ى ابقار ةءامل غرك زريبة اراقب ىا نبدا
 2 نردلا ساو ابرد لو دسم ا ورمل نمل رد

2 

1# 
 ىإ



 ناولاكذل ذا 57 ظ

 ع

 42 ده زينب 'ناكن او لن مازب 3
 نذلإب برو يارا تنس كذا داي يقل ن مزيل ن انا ل
 1 النذل جيرو فلالاواد بنت اكمر لرب نيكل

 رة نكد نيزك نمار نسا نمل كولا
 رد اان مالا عدرا ءا ابنيلوت عي للا لاند يفكك از

 ود دبس د
 نضر يفلان دل وسان دم 0” و فتن زلات اكواد
 لو اديان مف نيل نوك مدس يعج
 ل جل لسدلا بم اصزع شل نم يف
 نبدلان اك روف بق ارك مارب اه عمة ث ما قولا ننال راو ري

 ْ نال جس لباب عام بماضر اها يفز مولا ناو صدت
 هيتنكرالا دربال ايلا زاك سكر رند وخرلا

 24 اذمارطمو نلوم ىمد نذل كلا ىلا نمر

 اع مريلعورلاة انو مليان مادل ناك يعل سئس قب
 رمل 70 ةرتعم نارك ىلع تي 20 ا

 | يزل يل
 اتنانط لاب مول اهإرقألاي نئوارملاو اهبدو فتلة انص

 كسر اضفنا ادب و
 بالو ضار جاريا طفل هر رشا !برموريفلاله وت ءارمل سر

 الياور نمترلا عإ ىاوقورجلافر دعا رقم
 و حسوب مرسلا ماو يدعو فل ان ل سسو نو ور يكفل ك5

 هوست وبوعمب يعم 0-9

 و 1 ىإسسعرضلا الرفيع ردلابماضو قالا يلهو

 01 لو "عاب الز مال ال طفلا ورسام, صوإباؤاس ار نال

 200111 "هو و وزنك مار كراس
 : همنا رات يسن ! نذالا نأرلاعيب
 00 ناسا / ادق ايقإب نيدلاناكاو ل الاعمال الب مرعسلا

 كلض وقل وموعد )بكاس وف والام زف رسمي ند

 ُ 0 فووب فسولو باو يبا عز "و فلالاوود سد 0



 ارا اكدوا القل فسوف ناوبحل نال ارم اذ :لالورلابن ارا ولاول . و 4
 ا وارقام /

 ب وطلاب ل زفاوظو موسوس
 1 ودنا ل ل"
 ظ 0اس 0 هرج جا وطني فر قؤتسسم و

 نمير مانو ىرسا نادى روزولا القل نايبلا ان لان 7
 فانا ذيع تارك ن نر قولا 54 اءاك نإ ! ئمارلا
 2 لاوتساطيت رفا ذ اف "لل ب تبا 2
 اب يارمإ ابامرطعر فو رووا هاله ايبلا اعلا (ْنماصلا#ي ا

 نيرلاطفب 6 ارارصإ لعن هكر يننؤددصح ء ا نإ اولا

 وبين ذاع لال
 اال و ا ادم نر نيواطقسر لي ايبل اع ظ
 نابل لو د "فرجا اا وانا
 ذل 0 ب فلا مله را انفلاللذ عي ربا
 ما ا انبرربعلان رهدييسدجج# "نمت |
 كارل يرد رسل ندا ىا نمر يو عينان وق
 ارسل للا صوار لاكن ناي ب
 دل نالازي عزت دوج نادرسب تلا ل يل صني وقسم

 نارا اروع 77 سرا دوجبتال رشا ولرنا 6 لاسفل اورو ابرث
 لطب لهي نمانكشم 200 ارب ]

 بار اص اوم وررجش از ا هرلبك أ[ ى ا املا 8 اووحلا ٠
 نا برا رجول نمل نيدص/ يابا ديزل 0 هانم
 كان وما ا وعدم ره كو رزق دك ب يعل وزر نم
 4 1 ! |الابشو ةْ نيل

 رم
 ا | 7و رد فلا نعال كنا دب بنزال لقال رام 1 ريس ويلف درو وول مان ذالكدنم نم

 ظ 0 اذ اكبس نوعا ةيداطقس ل ايان

 1 9 اا/ادوعلا ىبحرظعل و وعيت نكتار ذا



 لسمو ةامنلا صخر ولا ث لو ليون لضالا سخن ةرمعل انت ظ

 ملونة ع قام موا نك هرسئواسو "0 فنار
 ارا فدو و بز فول عج لغم 0 ل نارا
 ل لتولي ا رتل ولات |
 نيرا مل بوصاوضعان عك زجل نهري اش ةرممسقا

 2 ازرجبالى ا
 و نيل زوو ناشلو ورزق فدانا ندا غوإ 2 از عاضسوإولا

 ايل نعةرابجاوالاروتعلاوايعوتشلا ةدالاكو الوئام

 0 زل كاكاو فعن اك غن راب
 نلاقي ياليل لوا 5 نر لاذلا
 2 رملاب هدر و فؤشولا بيك مالو ب لاب ماساوفل هرج جالو

 انزل اا بامكان »
 فاك ناب كابا اربع مل وقل العجول عض ىلا اصلان يزل

 م: الاو تسمو فيو ا

 نو ارت ياهوو لقيام ١

 4 هيو اكل ةرابعؤ قو كدر باول دريفمو صور| ١
 لوالاناكأذ اف لوثئياسبلا رابع عنق نيل 'و سلسال ١

 ناقة روم ممرب 0 ارهول نانو وقار

 هن ايهم دان رايب ا

 وع اناث رىتن نزع قلع نيرلا يش نم

 <يف]انبم يلا نمل ليوم اهنالان دلاماوقؤ وا هد بارما

 0 0 ناللو لوالاكم مكوم باد! ب داس |

 ةهيايوناموب ذاع نال لإ طعاما 2127

 ليش هول والا يب اوتو جن

 هكر إلا مقل شل نال اك ةيلوال اوامرم ام

 رو وت دمك لاء ا

 لاب اراب باول كب كاذب انكنس نأ
 ضجر وبلال ماكو ين يرلا نال لوو ظو يامل ةدابف

 اني نال نالد يارب غر اق ئلاما لمعو ل ٌوفدسارربلارف زكا



 ٠ راسم وت نعل ضيع لااا شب وق نحكم
 راق ولو لا الصولاو نارشلاب ووو نإاعلاو نار الاومةزعل نيو
 |1111 ]زل

 سود وطعلا وك( نيرا والت يلب نا نمازع
 نر الجابر نيت انروكا يلتف نيعؤرل ريض ير ١
 الاد الدج/ن ول نيزلا تر أربا تايدعآ امد اهنمسو ندا لا ؟

 لائبفولايقاينلازيزل املا بعامين ابلاغ ذكى دا
 | ةانعابال ل اشمإ ضلع ولدها الل ل غسو (نترلا »بدول مالك ان
 بهاذا وب و عر نال مد وردا بمال ا
 رس ةباليبتعل زرياب يفك ايت اهسسل لالالا
 اتا ن لاب ىذا نيم ورا بلطي نيل ولا بط لكي
 ٠ | اما ةياض/عزاهفالان م بطجلواهيسسالد تال ريطلو رف نيسان ما
 ْإ رس ونورا م اذاو لامك تزيل در
 | ةافك ا كاز تسكر زجر دقيت اوسلو ناب سسك هنن
 ٌ ناك نكسر ندرالاعبا طاب رن ار تال

 ركاقالإواراغل والا نان آراب انك وزوار وْ بصتلابس ,
 رامي ثار ده بصغل ل انلإ وارث نتلاومو الو بانك
 ضرر درع وعل ىلع سلال يسر طا نعز عال رض يلا نال

 روزا, نشا زمزم ظن ذل
 يلو نع جارح ئادلاؤ نراك زاك ا قفى بصخل نار جرن
 لاو وارزق مشل رابعا مغلي رفا علا
 1 زورو خسر اسمي رتشم ار رزصالا نان :
 وتل غانو لووفوان ل رهغالدع لافرإ لرب ل رجس
 يضل و ولو كنز بكرت
 ةديل/ صرفت يا عرردلاب ماس الكوي فاس( كل وابدشم ناكل

 لس نراك تيا ارسال انس موال رارل' ل العا
 الابتوب بلال موا ل ءاضسو اباد ونمو
 00 بملل/ز لادا يف وبصل بسس داقعنا ب ملوث

 هولا || 5 و | ا(

00 

 احلل |

2 

 اهنمز لقا واهل اولاوم زثل نار م لا ع

 ني ا 3 5 2 م 0 د 0ك



 ِع

 ىاإ 0 1 قاس نمر ا ار

 ىترئااذ كل كرجوو جول شلال رجال قع وتعلن فلن ا
 لق لع قاف لن عنا ادت بجالاطولع "لارين زعنت رت

 ساده اسارواو نايبلاٍ اواو قرن وف هما لل

 اا فعاخاوف وقرا ذلك يطفو ند ماه رعا لعبا

 سوويراقعلاورودلاب صيف انس راب فدنضان ايبا ئه لاذ
 ا كيصنل هميم نبل تاور نسويها او وصولا

 7 0 لافت ىردرغا] يلاوأفلا بي ْ

 بوو سواهم م رفا رلوقو زها يأ "نب طرردلاب اس وهذي

 نافدكو افلا هامل بما 0000
 جال لبق لن كفل ففب ا ااوربفى رورطلا فاء اوتفالا
يدلادام نم طلاب لازم ويسو م عير سئل

 7 / ام 

 70 قدرا ءال ص ناضل تم ل مالو الا

 ةضاومن اكو 6 تب ا 0 ساراس
 م نيكل توصي ءرمشل وراوعل عر را

 نافاس ب 7 10 ب

 كول بن االن ايلا هنأ بل ياعين رقمك
 ارجل نع ةرداسلاةرابحل لوقو ثسياورل هذ
 لظءو) نا زيلاو ىر وهلال غلاي دعب حاصلا ة رابعزن صقر 7
 وما (لمفلاوب غو يارب اعلا وز نيد ماك هج مرلانا#

 ع 0 مم غلاب ماسويت
 هز اوم ميرسي سمكس يرو ارم الا نا

 كسر دكا لة يانعاابصاسو ٍءاوكابسصاضو ارزرابعاس

 8 با دعابلطفلا شنو عع ف لالا هذي شب قلاع 4
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 دس كرار ارجو ةداركو ةراضتلالك ناك افك ذا
 لول لافاهن فرد ءارما ل قش اوقع لو يدع زعم نا
 بون نااعيل اؤمن اكسب سل دل ماده فد اويل
 مو تلفون اعرف ىف نظف هصضلا عفو لع نكس
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 ل وا رك نواس قل كونك
 نبراس / أراكم يسكو ررمار "يس ارم !ب هاوار ! مناور وصك رابع ٍ

 نيف اكتم اذ الاف اعف د لوطي يارد! بعاصدام
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 ضيوقلاوور عوف راوزصا "هكر يقوا علو ياهلا بس تلده
 ماظن اورد هلو و ةرابماس# ب

 از ناس نزور زوم نكسيرعقنا نمت عؤير تامر
 0 0 ”راقمورد يروق اظفلاس زياد ب ماس
 ااا نول انك 0
 6م 2-لا ةريار نا كيل برا يول
 5 ورك نون ارضا رق كابو مرعإلل ياست 0 0

 76 ل اس
 . | ةراسا وقل يطل لايبد . ب م ] ضار امتنان م نون 07

 ف 0 خيرا ازا جا مول ءانكلفن اك نورا ايلا 7
 راب اه ب بيل علب اوف تروع اذا نيب 'لان ولالا
 ا نذل كب (ذغإ نار ىرتشملا
 رول | واراو يشل غا نعل #6 ناد لولو بن اصوالادي ا
 آلا لاذ « عنها تمرس بصخل اف برشة
 ير رابماس افا بيزا اضيراوو ثان ذل شكلا
 ا رازلا كلام لى ' بس ىلا ناك رع زر ناد فلوو ل
 ثمل لاف لرد امو ا بصغلا اكس بص لا دق زها رم بوصعلا"
 دك ابوعلي بايد يف عزيوصتل ةرلب ىف تين ل دي
 تنافس نانو نيسئظنن ناراو يمل إ
 الابر خاف همسي زوق لولا ذا يمل دارلاّن ا
 رار خلو ناس تسل وشنا# امتار يداك و



 وموال 'ىريإلا يبي يك و ئارهبلا اٌيفارك ات ارطلا و.
 "ف اصخشب لوك اول إب سنتا وغلاف
 اثاث رضل امارس بسال / اف كاك وبن مرن ل

 / نوفلا ابإ اب ماى سك ةيسك اكاد ماب الاوا
 010107 از رص اف آل الا ردن ابف مان يفلا

 00000 ًءاربإ بم اس ملوذ بيرهصو# ا

 0 الاقلاع ركاظغاد ناهس ظنو ابى نشف
 و قر ايولا مذهب فارس ردلاب ماهي اي يلعو ياخ

 17 لالا كاسل فو اهيا نما ذا

 0 بسس ىلاوا عوول اويل لور رتل صر علان ب قلائل

 1س ازا نس ناك اكو نلت 4 جير ؤصفلاو يول
 بالا رو 2 00 اكو دلو علا
 فسر اء ثور تبا يزد حو قصار يع زود انيق

 ا منازل ادا[ يزمدعل كك ذك قرا
 لف ىاكك ءابعازك/ فعال ارح روش
 قبل ذوو نر نتا ول ني ايوه علا
 درا 07000 ُتااؤاءوار 'مادبلا ةرابعلاه زي ظنا 4

 اىغقاوئدطاوا وتلف اكان قو هيت ايدول فاول
 مويس صغل ارو وو رد فلا تر لال سلا ىا

 د ماو ى ةرواذلا ةروصلان يبو قروصل هر نيب قعر لجل د
 كلك واوا ولولا 1رملاو 5 اناا ا يصفاو يبدو مم

 نم 01 0مل دع وسارع لالا جرم زم

 نادينا فيلا ملينا عر 000
1110 11111011111 

 رانا تفرد (ئثز ل زض ءاروقكك/ مادو نك لا

 لكل بصا ا رضاك زو ارعل سل نوبل نا كيضْلا
 0 ._ رم وف( ت ورعد عدس ءءاسفعْس ةراجالا نازي ,ئأ

 // تار عوضا ناب افراد زي هن هيا ةرلان مكب اهي

 720 ناراقر ساالاء هر 1121 نسر ّ ازا لك وونا ظ



 7 0 701 م 21010 لا
 اني ةوورااطقس كول جسكلا) ا ندلا ثا ناك ب هكذف اس
 1 1و0 نكران ئسكؤ كلن كو نسا يك ريبإانم
 ٍّ 0 يليزموو راد
 حايفالل ناو لو بسال لع واهن نع بوحك 0
 ةراورلاب اساء 0 دي وحج

 هيف يحرز طتسئتجوادش لاو وللا نع ابا 17
 راأراو نع : ثلا اكوا راهم ثمود ا رار
 ناب ماسوو نبت 7 ابماسوفافورقداو نع هرم
 و نان اوم يوم اسم 507 “4 10
 ك1 انو ماصو ٍءاربلابماشر انا يلا ى اا ل و لو
 د اب# 5 هلك وانة رواة 39 لازما رضوا
 تلا اهناو ل وانس يسال اررلوق الربا ام ظلا عل ف نإ يانعلا بصاس
 العقود نو تلا نس نمو مال نيد ماس
 : ابحر نوعا ار با ا ول ل زلط نب
 سوو انفال ماصإف ايؤاعءالضؤلا مجاور ردا للا رن

 اللاب: ريوخكا اتم اذا تسكن تايقر او لإبرررلا
 احجز ة اصف اذا( رز هاني لما لشن رجس
 قادما ب مامجا و ين اطع ل فلا تاقوئراامبراد
 2000 لكس الل ةرومل كيف نرد ج/و اوفا
 لاو ماومانربأ 1/'ليدل ل كلما 00
 00مل لو متل ور بانو
 ور دواس يمل أو روث مسار ام رولان رميا

 مر 77 1 رك ابمز ىو 0

 ظ )م يلعب وف بما دارا القال نتا ف ع واع
 31 :ر اللا اهالو لوو ورا ولعت وارد طل وهل رز 1 72

 قشير لفبالا رار وفإسلا لاو ى لزب زف لرا
 3 لام لما عافت ام فايل

 لون 1ك, 1 هيجاي دوب صاع وفلاو بق



 مرحب جاددلاى زكا وزع نم بو ضء أ لل لاذ ىارككم و رل با فلاير
 ”تالوا ربو لشي لواط فو ب#م هلادع مانو ييبطاوا ناسا

 لازرقدللان لادن كرا نوخسول خا واراو نام كلارا جدرع نس
 "يك داروقنم ونس تعاطف كلا قرون و ال ءاقشن يفكك
 اى 0 نوقف يوزن كرمال فصل نال موطنا ريف اب

 ايران اوني تبسي طن تالا ذل للنمو ملون
 خرا لكاس لفن رعب دل إلف اك نال ف زا تزل

 باسل: يانعل دذلمو نسدلانيعلاو يو كئ ماها اف فصلا الأ
 عيا يل الف ناك ىل دات اذلا ناك ريل اهو هنااا
 يقسو نئاذلا فصول واراد مر اعلاف سول سلوا قاذلاف سال
 22 ارا بج اولا
 ملول, ض بقي وقلنا الق اسس لن اكرر اداب نانو اع
 2207 لنصل ةروصل هرب و وصوم بنس انصرلا يالا هنو

 لير ابى ككاو قرتفسلا الاد دفا ارش
1101011711017 
 لهجورملا» اليسا تيالو اصرف موري نك امامهم
 ادن وسمو يلا ءاغو ياهو زكر اسمو لسور ودلاساوا
 ياو الو وتلا كم 2 نبلادرئ تاكا اهب اسلي راى زلا

 لرب نزيد تلين تالا ذا ودم تلزم كويلات
 لنا نس نار وطول ن عال ءارعل'ع يس اذكرك
 امداد مدجوب عضاصتل ع ضو لوق اوف باولولا ركأ بصل وبات
 تال ناو كن ريل ناعم يرسل تلة وجعي طول
 لقول اووف صنوبر ير فبما طيار اظرم
110010111012100 
 برئ سلوا فار كلنا يك كلل تام واق لقانا
 ناورلدا انااا عر "لاف بصغلا عيت ل
 ' رويل املا
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 يارا ءاررلا ىف, عربا وي نسل صعبا صب قرد نيب مف ان عباد
 يؤ اهواز وانما ملفي بوضإر سطلا»'رانبلا يبا دالاى تدفن
 بص غلا الو دعاس نمي بسم للفرع اواو روت وارسم
 ترالنيوسلاو رئي سافل ى وص فيا فانا الاد رونا لف
 مايو رول "لقتل جرو فروا همي ناكل لسضن نا
 وقيل اركب يهب صال نيل بلو راب كر اذاى ا بصاعلان ع

 از توك دق ءاهتلا فر اق يسافن ف تدامد ادم ةرابع شن
 نر, ردا هاصل, [ سلتك دالولالا ف تول وكيل
 انكر لانو ةفينمبادنلازوو و نسا وفكر عربتلا بيعشنألا
 عامي ا ذلكم وري دعب اهسافن 2 تنااذاة/ن عنا
 للاب ىو / هبت لمنو ةيارمإ 8 04 ايري ودل د وب اهمثوارلاو
 لا ىزنل بوكر عنا ناعم راباو الخ راب تناك بام تعقوم
 ظ 0 تاءاوسماو لمس ارث بر ورنا جار ككل(
 1. لمار تيل طل زار ابك نمو قاعتالا هلة
 4 مر يق ناد ليلا يا يبكي اه سص ادع ١» | يلو لقنلا لل مسلط رطب يدينا اد د ندم
 اوى للذوبان رة راسك ل لسلا ةماعلا رع( بسم ىاامإ لوي م 200100
 لاما افا وتتم رز ازمؤا كرا وما املا جار

 ُ |, ارم راب صول ىو يصنف قر بسور لونر لد مارا
 ب إلا 0ك انعم فو لرد ماس وم اذر نباد مالكق بسم
 اننا وكاد املا نم ادم بطروا ندؤلا قبسات
 بذا معلا ردم اللا نموت قولا ف انما يسند
 هر زداووطإو وردم قابلا يب راج فعل اق مى يك ذك لوشن
 تو دراما نك كفن وصلا للا نتلا كباب نادي اما ركام ادت ياور يصيب نع
 قوما ازور ارز يبا ةيانف زكريا لا
 نيرا سك اويل اكن بالربوالا نك فايق يشأ ال امل
 از رولا د ديجل بر ط لففل ادلب تايوتا ود كرز ئاوسو

 د



 را وزار وال تس تأ نم 1 ” دق لراءل وفن ناك

 نؤيد تي روع" هلل ف نايك اال 100
 ل فاول 1 انك نسور فس اك

0 0 0 

 2 سب ةدد راف نايدع ردا, بار درا طمضو يوم ا
 رياك ري 2 مي ل

 3 عرس ب راو ظ
 تل كر رام ميتا م

 0 9 هلا اورغلللا
 تلو ارسم و زر شبام اربط زغب مو اواو

 7 سي 0 ؛

 7 17 هوم ار روش لى اولا 0

 راو ونراركلا فر فدك ماعز اى 1
 ٠ لالا ًنيرض وانا فك 0

 قروزملال زلال اذريل هذي !قمابب بم ركناوس
 باسل يب ارا طفلا ول يبقلا نم ائلاو نورك ظ

 وسلا ادجي قه وهذا نإ زل 00 ارو اياد لرعم

 وا فدجف الد عرقي هولا نائل ركلا 'نال يايعل غلا نا

 لون نوار اط دل ع
 ظ لم فنا باركر ى وسل وشراو
 رك ابتسم رسل نق ناللوق ءارمل رغد
 هر والاد وانا ضرار نال

 هتاراجلا الاقل ءاعرراركا عيال زك رورو 2
 / ةرصتانيفيلعلا نب كراك لاف ببر
 بربس أكو رونو يفي رس ةدابحل هذه لاو

 ش ناز يا رمز رماشلا ووسام كءديكيربشلاو ش

 هلأ شلادكو زرع عدلا بيمن "بلا" قار نا

 7 رات زين لوالارضرلالو زوو اهثلا بانك ب



 لوما ارم اسساف نوف صلو انحلال عيا ثدد بوو فوو بوو دز ةياداذإ راع ب ماركا اك نر علما ثلا لو / طولا بنانا ىرسشم
 او او تعا يلد خلاب تملا كك دانفلل درمان انتا
 اب ةرايعلا ندسا لغو انس رلوى ماو يرب'ن ودربم/ الع واركالا و 00
 ضلال عوق عئيابتسلو نانا جالا
 :/ىرار ردا ماصورغبى ترا يتهذ اينيدعد عت قلي يورغن
 ناار واب وا عوز ا 0 راني
 لاق ازياج تلو وعش د ولو سس ري البقن زف لو لو

 تا

// 
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 نكرر عا ذل نخل نو الحب لح زيه سادعاد عفش ناجاووزعحا
 رومعلاو زم اف لوف ينس ارجو اها زوي افرماو كل ناجاو 2 /

 ساشقلا رومعلا و تلادووعل زو سل زامل نت
 مييصحأ رم زفزلا عقرب يشم وصلا ل ةروأدي ثلا ومد عا
 ريك فو وق اما كتم نطل قو ار انور اظن
 ياو يالا ةرابعو و لزلازئفلا زبر لكل كرت كو دف كلذ
 يفزع فاح ا اشي نمورال كيرف مول اءزيب نيرا ناهض اطل!
 نضل كتل داماك يرو ناك ومزيد
 لقال ىبو نير ذنلا سيدي ماني الز ارا مرتان ال
 أنوع نم ثيم دارك يظر فويل هوقو رج ياض وبلاد يضل
 مضرب هوانا ريع نديرو هركاول فو كالا ين ئيالغ لدا
 وا اناولكذ مرن عفت نسبا ببر اونسم أيوا ءوضوا فرس

 ره لا رولا نيود يوك ذلو و اكلة يئن 7
 دللاطلاورائقلا رمز 'ربورج سبر بلش رك ورد قد ئاَنل' اذ

 | 1“ ٠ فيوم نسل نابط ويساعد اراد زنسكو ظوىزابخن ل اع
1 2 



 ”ايالماببرل ل ”ليمإإ وار وت ماشلالا ىف ار ةرزت' نير للا و نريد
 زال ببال /كيلكبمو كاتو كافي فاما انكم
 مسبار زال نشل يلعائبو اولفوارلالاف ضم يلا ورئارئنالد
 2 "ناكل باكو و ارجالاذمرو مصدر ارب 2.

 بلوم ولن اناماماوما لهنا نت 6م راب ضرواسفلا
 هزملاو د طاف ذاع 1 ةروراند

 5 مرور لاو بقو نص س1 ف

 0 0 ان كوالا أ
 ورانا ل فعلا دحزارثالا و لاعثالا نإ
 7 يملا يو 0

 و اكرر 26 ناو جلوي لابماضإلو
 *. يطب جبتي اطياب رلو ريو سس مسد -_ا

 ٍيارمإلاةرابحتو ودبكوفإنم ا
 1 ل انت اا روستو قانا ,

 اون نيب لولا وفي ب اس ودل ب ب ازغايث نوبد زب
 دج 1 و ى اا عبار بان لف ئ 7 و يولا 2

 ردا وساق بولقسالن يانا بسن رذاذ
 ايلف مبني ا لص اد قعر ى ألا _, رمان ارك لانامر قيل الى رلاو/و

 ئددن ةاعلا وبلاك رق نا هدعجلد بلل فيحاذلا نوجا
 ليهم اعلا وزيىلقاعلام ضان ىلولا ةزاجاد توي
 601 الع ناقل رلوق فقال فاعلا روت ريد و
 نانفبالو رز امان اقوال لو عوامل يعزي يت

 بويا ءارمإ نملك اعلا يررايالن يدعفلا تم م

 1م ارئاالو زو برا وص صرردل بص اض 4

 27 04 لور دايوبسارا] ور اب نوني و

 لال نعال اعلا لاوفالر اعا نال لوف يق ذكري كف اف



 فعلا يبد درب افوكلومل اوكا جيجل عرالاد عب ثلا ل نو أ
 ”لطرسو وعلا مورس 4 ةداراوردرتعلات ال زافنل ضف ٌربتحم
 ةركأ تسر زاروا ان ارزاملا يذم ا ذعلو نرفلاذم
 /ازر تين الانا لاب مر ايلسعا نناف عادم ص اسي وقد معلا بح
 ًُ عاكف لاصاو تك لزوبال ا 74 بلاو عيلان اصالاو يبدل وا

 يس تدرك موتو كو ىيسلاورررائالاك عال ناد عطل كراك دار
 كأي بركار قرصا ل فكما ءلالد عيلال اروي عزل دع كاد
 نانا باو نورصلا برام زل: جمالا د ايبلاٍء يلا
 رص جم لداسرلاء رجول ماكل ووجد عر زوال يابا فن
 نازك قا رو ظلال رافال طيش الخ
 رك داملو ناو ننال كرف وارقام تقف ؤاد عا
3 12 2101111111 
 . رو رلوا قو اب بول نون يلا (نمرارفالا ورى اورزر لمى لون

 هنن ير اؤلومرلا جن ووو ارا وارلا اكو عادملا ةرابجو لا
 سال قمنا غرس لص يعاني ولازال لع
 علاجا رع ولارارا تبا دو ل/نئيرابهتعا نري تناو مال قف
 دوقؤافذللا نالضالا نئورم ع ساو دلع موف ا كيل بمزيان
 لاول قعإضلاومعواوسألبلاّيانو لاق الو واق ءاوس نورك"
 امال دار لوب ادصاق يغب الواق يقلون يل ونجم نااكواوسد
 ردغ ليو لقلمك ا ةرور كى ال قلاول مول ن بانا قص راو
 ةياوتلا اذ الف نازص ورز يش ماا ذنوب د بحالك دلو اكل
 لعل وملا اق ةررفلا كل اروالإ بل يل اكد دف يك ُق اوف اولو

 | اهقززر يوحي د مولا زكا رووا قإ تاطلانيترلا فوم ناهد
 لوس الرسل نيل نر بمس كنا ماو هيف و و وا

 نو تنب نرد الرططملار ارو ول دقي نارتبقر نسوا سلم
 روشوم يرو لي ضنثوندلإ وسجد لا ىلاكع يبدع ناو
 اسوار نرسل هرلأ اراب كا بماصاكرو هلصفللا
 ناوةيارمإاففل اك نأ يشكو ذل ان او ىل كا بماس] وف ير كسلا
 رضوي دل لضلو قب اهب نتن (دصيعرر ارارمزل ينسوا
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 و ريب تن تا نما

 100 ”«نالضا الو روكا لا نا

 د عار ردا به بام ار وجم وصولا
 "معالق يبا ط لو ومد بسك اعل ناي سالاي
 اراض غطا نال ضرلام اس لاف كيكو هدول راي ركل والا

 7 انوار نيل قشور يعج
 كي هر عولا ينل طلب سيل انعوترلار م
 تولوا ف لو عوار راد .ه/ ناطر ا ”كرصلاو

 ل 212 السيلان سوو ننس و يسب 17

 انه انوازعل 4 ثءاياذ اة باد ناكل ويب اكل زف زمول

 2 6 رد فار هل ينبع وحلا اغسل

 0 كلة وزلا ىماسر كي ورك
 ملوك ردم تب بشان لاح الرس ظل

 الكناس لا لزلااعلو كينل نا م
 الأردن ونانسي نما تنسو لعل وف نادي عيابلابعاس

 يدنورس عمم وسيما
 15 ا هر قه دودو اًؤرْسلا

 تاو 0 لا الل مرالاو بوسى نرحب

 يعد يس.

 ا 530 رول نفل رطل نشك
 ول هر بعل ؤلا ادي والاب انك كاد يال ياكل نا
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 رار نع لاح لالا لذ الا ثس ال قشور ل فد عىل ول ى ار ازا

 ذا ام اليدان هككدلا تب فر زبر وكس اوم
 ...ر كومو 3 و اوفا اج ير وام

 . وامن او بجالو لولا هوم ايعوربي ن ندب رئالو ل (ظيص يارد ب داس
 11 يوم روعي هيو
 كل ززيجالوومال يع نما ودبس ذ اف دك/توكس
 نطلب ف لا يرق ب ومو د توك ؤ داسيكلان را
 'نتراللبيل تلف نول عيبج نارى اداذ نر انكرتبلا ثري

 ليوا ل افانت , ؤراصىّرلا رشا مركلانيوارلان

 هارزربعأاس ىَرل وتلا نوب ناو نب ناسك بيا
 ءانلبو ةثنسن افلا بو ارلا نون ار نفارلاو دلال ن ايمن مائل ىلولا

 نالقناوزم جمالي ياو ضرما سن
 | قلبو زاو لغز خد عرف رل اذان وببالو ينشر

 ا 0 اج
1 

0 

 رزتسكر الر و ان نوبل رسما هلل ديجي إب
 طارق مقواذال عرب ال ا قرات تلو رند ادختكاب | لول لير ا
 قران لابقازغإ ىارزت ينال ناك فلانه اواو رول
 ااا ارجاع اوإ.00(1/(بقيف للا صن ضيالا لابف بلا
 الهلا ةدابجؤ وو تلاد ور ةفادلوو وتوت اسمن دعما
 عياسلا لان ث صر قمرا ون رعيرلا جام البق ةراجتا يجي, لم
 شمال اصةر اه دراج مام ولا نكن ارب يمن م طخ ناد

 . | عهتصيا نمر اجت انن اكن ا فول نيل ناوةراتل عيان م
 20 'نالكس لعمل والا قرود (قوسواراولوزمإل اهر يكد
 الاقوال قوبز اوركوريعلا ود ّال روزي سوبو ل اد رتيفر

 سول امن يدريدع يلو لول 'هراجاناو عانممال,(ىلد نو

 الفرد فنصيلانعزفزنال وتس يدريدعز نامي نعل اكاد
 نموزمإ تلمس نجاره وكل فليال و رلوتدرب فاما ناعما
 ضروفأب نيوزرردلاى ا نا, دلاو نوم ازا و عابد از خلال اسما
 2 انام انازاموا فنان ان وزال زوكالو رابعو صالحا

 ماج زاباصولو



 ا ننام ل زعبل يزول نطيل ناك أو نو ريد 8 ناووملا

 11 (ةانْنم 7
 ”لارفوا ريدر هاك لول ناو كرما نط أ
 0 ميلان سالك رو ل اناس هسا 7

 ناك تر قو نيو ماجا امم شرفا اعلان غ نال

 ناقة رابمو يَ ./لافاليتاقتقعبد فرلاؤب َْصلا اذخأولوز 71 /

 م لاو نفعا نآوابنسر م هالوبيْتعاٌم عر فش ولان وإ

 7 واسال بلا ةزاج كابوو ظ
 تاو اهادر إش عيب انا ور وافي ل امل يقمع فرسه

 0 و او ةيدعل ب عزب مر مالنا ل عزا نوب داعب يملا ثم عما وتعلو نبز جن ار

 27 !رل' برو روسنا عدلان كيبانعنق 9 ظ
 ضاعن لل لافت يثر قلعيم ل9 علاق اكو مو كمل
 لا نورت با ا ديسد اعيمامإ ىلع فرلإ طاغي

 ظل
 ل دع تنمم فاكر يتق نووارطع ريع

 دجاجات ةروشس ذم" ل لزوم
 00 71 وعمر جرمو وب ١+
 مالو نسلزالإنأ ل تا
 و اصاصؤلاق يفر دل ب ماسلا مدعي ايناررلع يداوم

 لالا نسل انمار لاو ا عيبا عاما قالا

 اي ولولا ا ايفر ورمالد 0 0 :

 ا 7 ون لسايعل مين هو هرماث رض

5-7 00 

 ريل | ءاروكففل فاول ةرابعل لس لل ربعلاالا عل
 لضم 21 اكلقوسلا 0 6 0 ار

 ببيان نال وتو يرب وى اعلاك 0 كم
 م ةإالانا يلو ءادم/ لاثويا نيزبلعتل زمزم اور اكاوربب
 و مسد ديت مُر / مر مه (وو ص001 رلالد

 كج



 7 21011111 هبعللالربعلى ول مور يلا موسما هالوم

 داليصافاوعارلاو يبول زاهد نجر قو املا فلوو
 كر ل بسكن مانع بركاب زر هبط بعل كت باباس
 لوا عبا وتجد انرلوق ين رمال يطمن نو لوو ادعت ومو

 لا اماما نفاد اجو موال ووالدي ريس تر ؤر اعلا نام
 2 ليد ةداعإ الد 11 نوليفر ف ةر يتلا لماعلا

 سلو ل رانا رضا ابلا عضل الوز رباوم
 0 0 !نوراقو 0 ءالول صو

 طلاس نمت الوم نال وف عاملا وصح ذل سبل نيفل؛
 / ال يم زرقربعل 0 الار

2 

 ل. تلنمول (و عارم 0 70

 [ناوازوتا زف, قد رصد ينس ذك ل وقح اقلب
 بروج وعيب
 با امو اه يع
 ا فلانا 0 در ٌيالو ءابولل ل وادم عننا

 وم 0 7
1 

 ا عسسل شب 201 راو ا ئاف سك سوب

 ظ آو ا لولا 2 و 7 9 4

 ل ل مانا ورب امو ْملار 99 لاو

 ور مدل قيال للف زيزو اوال 7 ةءاوصو نعي كين
 ناز ناو نيحر ينوب عب هتطخملا 2 ته
 و ليز مرا راطفس الن عي مقفي نوكال وعساك

 دليل بلور زعالا دف بو ا ربا
 2 ابيع ن وولف يدب نم اهرب سع ل يدعتلا ابب

 انو ا ارعا اهزيوو د “كل اكل انو قطو طر موونعل تعلن ذا
 قذر بيرت ولا ينو د خبال للان
 ناو اه ذناشد نوي ان لذ ىلاولرك 2 ذاك اسك وعلو
 1 اقوابماسزعناكيرت نابت ركز راو هيلا يملا ولا
 1 قيولالووتعلا يطل فم ا طرا زب تيرم
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 ل ديوان زسعاوظدوزو ل يم
 ل نوع لدتشو 0 ورم غارمل”اضرفتل ااا
 باكل ين ذالاةروصؤروتبا :ةفو ولاد (ضما ل ب

 َك افراد دور راى زق وار 04 بول قا
 يؤ اذور طير اضأل قلما فل روف نابل
 طار كيما عزام وافكر ربو لطب م زتساو
 2 ا 7 ايم لغو

 ل! و

 نوال دارو زرار ث سلس نايت
 رالإ وصلا |و وبس هبا م

 1 انرازمؤلب 7 هع بكت نورا رلنم علابلا 71
 ئررعلانم نورس نر رآلاابحأل نيالا كارد 2

 4 2 لاق ارا 7س 2

 ظ ةاببالبكتلوا اعنيرمك / 7 يرام اقوال ماس لوثرنخ

 الر نط بكتل لوألا كف ]وارسم وذ ايكو نو لوا
 تصل اكو همونساب كر نساعسبا دل دارنا كيلع سا :

 اول م0 وكفرات اودع ضرع
 0 نا يكول نذ ىااشي عتريس 0
 9 1 ل زفاسكنادير ابان
 ك0 د ادار لما مولا ئ الئ ارمإلا 0 هلو
 200000 ارثول اة موصضكمبا اوكاو روس اورو 1

 وفعلا رز رت رشها ذل 7 27 اسك اوك

 لاير يفد ادصؤ فراهلانرددي نا يسكر داصقلا]

 ماطر اوم /زئاجو انو اوف ب رةسلد سر كر لاقي
 ناو عال فق نما ئالطل يعرف ياا ة رع وادم ٍ
 7 لليد شعل اقولك راك رضع ف ضقولاو قالطلاو و افلا



 رب طل 010
 | طم تعنص رافائيل ضلوع وتصل ى وانفلاى ارزرلا
 ليا زؤر ترند 00
 ' ل هالو تيرا "سيو كسول ريكو ما ينكر
 ًَ تاو ةوناويشا لاذ انعالاوتابمإ الضو اعلاؤر ايكو زنا
 عراق انفاس اء مو م فيي وصلا, زدل ا ماسمسلا
 مرطب فر مايل داعب فريف فام صاع يا

 2 0 بدار بفن لبكلافين طا/ فروع :
 | ممل الا ذل ليكراوانماول زماان كول فانا نع
 | 0 اشتم / موس ككل فيي قوق عال
 00 ىتافلكيدار دمار ل نالت اال امفاضال ص

 من ابك لتعلق وع در اكل رقعلاى شاول وإلا لا
 ظ 37 سرا فص اكرر

 ظ ليال رة فو اناث ندا تجيز بال
 [١ مسا ةارم فاجن نمبر را ىلا

 ,َ م لالا لاو اى دق هزكرلوا ١

 57 بماء لكوكب لرب سدي نأ
 بير ياويل ارو شملل ولو ارملاو وس مول ار
 ار الوردي منن لوف ىدانفلاو
 4 لرابط قو ابرك كا باسل ولا لاوس 2و و 2 0 وو

 0120 لافني ص ارملاةرابك مار ازفا 0
 سس / مواز ردد! سرر عل تست ريكو ال ضلاوف رقوعتو
 727 قاما 00 عم اورو واو

 يس و الر ماصرو لالا باولو ةيانعلا نس
 ني رار ءاأر اهني شوق سدو تلا (مو وتصل
 ! | الا ينس ىلال لوقا والا نسل تي قولاو دكا ب | نال وضل
 ا 0 دا ايلا ابيل ناعما

0 4 0 / 

 و |!ك رن ياوووعل ايل نك ارو



 واعيا اال لا نرد[ ساكنين لا
 اوبل ناجي ابل فيلاكا ذوو كا بحار عرفو ةرابعلا
 نايك اوال مو/ض تساي زيكا تك قسو نعلن تيرا
 الن وول يظ و صورك زول ق مذ نيد اوفر نا نع

 اراك انما كك تع هس يدارا ناد زرع ني كك وار فو بصلا | نرد
10 2001111 
 افااالالوأولاىريودار ل صررصلاورازذ نعوض ني عر شدلاب كافالي

 اي نبوسلو موا مالم ونام بو سسذ كلور ف فانا
 0 رد لك وضضالاذب اسف لبان

 ار 'وررزطساذموو الراو فل يك فام اور تان ئيرصان
 بازارات ءدعان (لكلاذ لن نديافريورتلا نيللى شا
 'اوك يل والا لود ىلا ريد رو رووبصلا تع ن ود نزح
 دال دعس نم روكا ةطباش رالتفاوم هر رصاهر نبع
 ريف نان يوصف قوام ير شيعت ات
 روض ناومو رفا بوضتغت اخ ىربازل نو اهفن ب جنم ف ضال
 افا نموسغلائ دككولا ل ةفانم انبي لبكولا لف اناا
 ندي فشو ف فاضالانمدارلان التم تدر ود مزمل انف اصاوتب
 بال قصرا عااد عالسمالا بم اسمي نس ئكرو نمالا ف ريس

 الالار بكل زيؤنسو لوو يرماذ واو
 قانا روز شيسل ن الف كيلا كس لل اكول اسيا روق اشعل
 سيئ ونلانعؤواوراوقواذسلاو ميلا, لكلاب رز سكات
 مف ايدو قبر ولا كول دارس داون
 0 عينج
 الفيل فدل سن نك اكو تناظر قدا

 مال ميلر شكل اقدر اروريلا يب ملاذاو نزلا ان ع لفورهارد
 رولا ا مي ا

 قصروا اهرالا وص صر رق از ركولا نا ف صر مرسلا
 تاكيد عساكر يشمل لوبان تش اني يعامل.

 واسد يتتاو قدطالا اند رز نذل نكشه بيور علا |



 ظ 0 ا نمثل ادب سخي ينافي الطالا ةروصالا
 ظ اذوب اذ كيلع 0 رمل ب ارب مشكل اقل ديلا روسو
 ا 00 الم امل ال ناز اخي

 ' [اواوب ,تال كولا غنت هالو رل وك مسلط در ابلا نيا ذا اصن
 0 راك 4 لا طوقسو ع ةانيبو وا كر اكانيغ ار كولا يق
 1 السا وفن رووا نيرلاطتساو 00 اوبس
 / ظ 7/71 0 رع ميما

 | 1( راسل مار يكد لكزس لطب لالالا
 1 1 1 قب اهنب كر ضن ل
200 

 ٍ زلال اضرقل 0 واموت ارانب نو ظ
 | اك نار نيرلام دووم 0 نابقب هقدر اناةكأ /

 امان كا واع فتوي كبس اًنافساو زال نترك
 00 منيع مل نه ناطع لاهاذ اما ذب للارب دركي ل ديكر
 1 اورو ايسلا ان نارا زيان او ولاو ا
 ١ اوان ولا دع مندل دقو املك وضل ذأ 7
 )آ نال ةيل انعم روكر رار 77 707
 ' اك ريق رئرلاب نالر وت بارع ع كرها
 1 زفر تسون ؤل علاق امل دبه قو اكمم ربى رترلا

 | ار اكارزماتنما ناكل نإ لوس باول اكدديبلا نع
 ظ ا رسول و دست لتيل اندرو مفر ملا | مالريعلا
 ظ ردع نالوا, ب زف قضت لبك دانااذ ميابلااو
 )ا الك ابا الءإ 0 ماع ذل عبرا

 0 0 فراس تنسو ولا نبي ايدك ابار
 0 20 ا اوان ووم ابار(
 مسد الوزن ل كا يرسبع
 ظ ئسص لصلان منن اعف وص كو جامل فا اولا
 ١ | | ةارزبكولايضرلانفلا أذ ابان مرقد د ياقولاف عم
 ظ 2 امو العا هج قولا ةرابمدمبو نعل وقول دف



 مدى ريالط ردا بماصييلابس كيل لى ربا
 االول كر ولو فدوربعلان وز ذلا فلانا "ار قوال و

 , ا 0 ارامل ٠ ىروعفو ظ

 تان ولان اقلاع ير بعل سس رمل هكر نسم ذاهلدأ |
 "تيما لاق كرما افا لفل كنق سا
 ريتا تاق لوو 1 لالا ديو اررالا باسرع ياهلا ظ

 3 دك سلكي د اولاد ام هاضزا كر ابل رسوارباى

 0 كلانا" "راد دمنا ١
 ا نادت يعامتبعلا العاري اويل مر وم ارملة اومانب إن ْ

 القنفذ اما كديعيف ا طيور كرا ولغ
 كلانا 0 ذل وزنا اونو

 نر زا راب ر# ادع ءانلالرؤ

 م رس / 2و لوعلا؛ ناطماشيل ملي

 م كفا الرس يقاب قرعلا ةداسما زرار ارا
 1100 هور فاذا دارا /ةنيمالبل ابار

 ولبى تناول ورلار ع ورا يعلو راوي سس اي
 10 ار نيون كارلا راج مالا

 0000 رداع لوابسإم وينام علقو ناش
 7 ناو عشانا وم
 7 وضد و ارورضتسالق كر !زهفل ا دعي يال

 2 املا د وبال كو هل اذ تلف نطل وذلك

 فني [زمافامالك لواولا هورواولو اسال اانا اكرلا
 !انرإ/ى الاى اقدانءانإ نلت بغوا لل ديرك -
 4 ل بالهزرااظل ناري كا طاولة روس نمزج
 مال ليلا ووالي دقق فان را

 ظ 1 سيلا عر ل لجلال رمي ا تول
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 0207 نيم ناسا طال وركب قلعب ناو

 اس سلال مالك مو ٌءارملا باف لاسر ل وسر ف ال ل



 ار فاعل فرم لوس
 0 طر روك دير هزغأ الي ا 1 ورع تو لال

 اا نال لوط فنيل ترب رار لا ودرب يتسلل“
 رار ةرايكو اضرب ./وزلار اكتفت قوت الذ اقنع

 راسى اود: عل وصول عال مال واد روصو علوي ل
 7 هزف :او رس :لاؤسواو زفاورس و ' لواؤصلا و 0
 نبل هورس قاس ءام راقد يل ان ب نم
 0 اراوداسبا» هاش درم مالا نال كولا ًاهقاووا لكس نور ل

 20 نوم ان نص انس مؤ نرمال نلت
 هولا /لاك نين لاى اب اولطلاو ا انك و لايف ااا وبر سلس
 1 نا ركام لو ةئاثلا وما ز وال ا كنا دا زم طقس نبه ناوكن ودل لحال ال السسلام
 ةالا ضررا دعت راكد دلو تسول لافد وس فينعبل
 ليرد رادو) لب او اصلان رت رشس نرسل
 افا او البافر رسل يؤم تبا ضال ورشمأل
 0 نضرعلال اكن
 اعل قرم وافر رار الناقل
 71 اعلا لق ساب ارل'نا لك 0 2
 انرسكو فاسدا لقسم باطل مايل قبرصتلا

 ب رمال قرص يلامس روتلاع ل م ظ
 و ال نبط تسر ومأل و ثلا ثلا
 7 ابو نيله رتال فوة ادا ف! باوصلاو ,/مالابساتلا رو

 لوقا ولا يلون رمال ىو اسيل اواني زاد
 ءبامالإ|وانجرارلاو زامساقواس راهو شف يكفر
 ا | لس ومألو انف م ياتيصاو رفا

 الث انبف نوكيا: مهنا وامل
 وو كرمال مز الفرم الاء ضل انياب هو

 ظ /داض ودك نة ا :/رزورلاوارو شطب
 ا

1 



 2 نا ادلع تخاذل بعت يلون دك لب ديك طل
 كارلوس دسلاصةرابقوو للك وففان ريا كسا
 مااهبب 212121011111117 لا
 اكيرقتلاقعلاو مني ذلا هه ةيبرصم ٍجارملاف
 اذار صوري صجو ديار اوك لوا هرسا
 0 لل ضان الر وم يراك راو مر رول 24 لع

 10 الاثر ومألاع ابا قصد

 م 07 7 ومأل عراب قرس ناوي افول ا بعاسمل وتو نسما

 اذان ول خيال اوم مهرب عارملاى ار وكم فك لوق سل رم نا
 27 عارم !بماصرلو ىررنار ونيل وفور مل عيبا قرص
 2 قفلا وفور ردلاىفر وكول ل وفلاور ولا نإ كيك بهار

 رمل بصاصرصأ قيال آنك ماس ص 0100 ئ

 | يللا ننام نضمن كبل يقر اتي ريضلاازو

 رونا وعن نال ديول وو ٍءاقولا بمصر (قفاوم وكل نب اسك
 0 يؤ رك دقو ةرول 71 دبر الاداب 20101000 1

 از حربكل نابتافر رقو مشل ارم فدا هذال اهل ا
 ريس وة ساكن مر نما ذا فرك شما عل
 الو اوصوملن هريدي فلكر زمر و 0ع

 9 0100 هال [ر صقل (ورلةر بيسو 1 اوس وايت ظ

 ملام عوزفمو غلو يتم ردك مدع نأ ا .اكيروو هدول تلا واس زم
 كارو وو يضر وأ ا "لال ارك لك المك رزكا برك

 تيا ادم ث رع سعد يسيووج 0
 ة بهن |ىدعر كل الود نيم نىبسك ل لزب
 -- افا وزر ناو كرف درب ابدا م ا

 5 النبل فر سرلالو ربو دل بما مالى ع

 نويل افتر 72 نيتدابم سفرك كثرجو 3

 ا هلام قرصو,رازف اول لا مدع
 مار و 1و 0
 هيج ٠ جي رئلاي |



 الكاري ارا كو يأر للفرس ضاع ذل لب
 /لاجادما لها عنيف للكويت سا بشس كن انوا
 ةطرو ن ازرق مؤ جاردلا رعب ماسر دنا دبلد ا
 راد ماكر ينل ناكاذ ا رس لص لي شما نانأ
 نايموالاءاهعل نصب انرمالان واب ىااوثي نا بماص نذر فبافرنلا |
 تناقل رب نزال ل اجا ا هوكو كلل داسال'نذإب ىو
 وتلا ناعنرمالان ذاب نهي ننال وقتك ااضتط نوم
 قئورإرل لشن اظلان رز مزار عوج اضط نار لصون
 هراذ ايدك اضفالاووتزلار اقام ئالء اهل سر اينما و والى "سقس
 عتاب روي ضب لاو مولا رلاكولا بس يروم

 ب اورلاصالا ىف ا ئ ديو ا از اليف ولان الاقرب طف ثجيرشلا |
 نياو تا ل انعبازت وع وتقلاو رول يدع بل غو وو د /ا منول
 بال يلا ياه بما فرضو عك نسر هه صرمصتب ذل
 ول تاارلادثاد ل ةوهع ينل وضل اولا س نك ب اج
 كك سل سل دعك وعون موك املك
 نظن نمر با ورد املا قفا مدمس دعما ال نتا
 الك الاولة بظر مايد روضك عر كلوب باغ ذا يرد ل بألا
 ىو اسك وبقي دتاو رام كولا لوك يضل
 2” قادنع ازمهقبا ناد ني لف ولف را كن الر
 ها الرسل اورفز دنع وك طلع ناك اوزو/ ب سي بدن عدو
 1, ريغ ن ودرع قلعتسب لون !ناو روق شلل سرك ادضازوكإل
 ظ 1 ان لك ورار قاعد تبل و !نلاق فص ةءارم/ بما
 ول تروا را زعى ار س لاقنمد ىف ياللا فرو الح
 ...٠ او انياو انياطض طغار تف عتق علل او نونا
 زنكي رتلاذل ذو نيا ةرسا ةزمؤ ملول ارق»
 روم نضونا فيرصارفالاراعر: كو ومب "صار فاء كدلك
 الاه فعدم افا ن موب ردع ودخل ابكت تقع سب
 /ارافونتس/ذاف سوي ب انملبكتلا نم ورازاونتسواد عله
 واق ا ْناو ناكل هلم هر ازا وال كك هبشيام وايد ىوتسريلاإ ,



 دياي رمو صل وصلا ذب تلفونك نارا يانا نسكن اك

 ماتم هكر انب اال ربل السوقي نسوا
 فرز اناكلعسس عردلو نباع ةاورلا لاو سوا بينغ اور
 شبس /)'نيؤمالا/ مولان د عضم دسم داريا يو

 ظ تيل "سوكر عر نم ثروصر بلون مورو ءارملا ار
 دوورنصل اما اذكمدعبال لفك ألبا كلذ لاكن بنار

 اونا رفاق اغلا لالبكو لور لافلام
 ”* اف رابع ودل ملا فدك صو ل ارم ماي ىف اغلا

 زن دلئ/ر جرف 9 ئلانمنير اسوم ان غفل صا ربكلا نأ
 وكوب عيب لبكولا وق نمل سكر طبر باول

 | لوالي دل "ضرس خوه شبير بيغ دلع
 مل رك لعيلا عيري دفن اهنا رالي وناقد اكلك زال خول

 كلا سذ الق جر لاطارتلريادو عكف واولاد
 يأ يسرا تايواول ولن يورو
 داو نماافووذرلاد نعبر اضل ل لو دمى عارى ارا يادسلا ونس
 20 لارع مرر كلين تعن» (زغا ينأ ل تسزغا ذولا
 رئي افيد ف الجيريعل ا اهراقادتال لكيلا ياخ ردك عولاوبع

011 
 عمدا نال ل ةرابعوونزلاظغل وبقي وع ورارا نال
 مس يفورراووتب ترسو فاكر اذان اكن كابا اقف 7
 لل سخر اوالورون ىكال فلن مزط سار رم وما يددولا ان
 رشا عواد ةنيالو ىو زل وو اورلوتو وانا نصوبال مع

 لم لخولاميطواو عدو قالا تب لدي ردلا بع اسلوبي
 ل اس1 ابعو#ل الاجر وزفاز ومب تبخلو

 متانافلمتتوؤئدياو ضنا ب تبخ نيلي نر دل تلا بس ان
 الرز يبس صب عرض كر بملاركاو هرج نيأدل امها يل ثار

 هت ازناببكولائاتباو ةياردلاةراب اك لإ بير معد زبكمل
 برت اركان دجال, ل نإ كلذ كاب اسوفؤسم

 ”مماعا ب يزول زيكو قي دموعنا



 نيبو ءاهان ورمي يعلو بن طنين يل نويل لذ عي اذ" ٠
 راهو عذلج) ارث لاى رورفلاب ينس ماهالاو مالطالا باص بل

 نوال ةر ايكو دل هذة هما نوع ووزع ل كولا نم عراف اى بان ظ
 1 لاا لوقانم يتسلل فرو ةئالا ني يفرد لس

 ولارا واذ نال دخل قي و ب
 فلازلال رونو ا دخسمورلادواف نذل ب لط قبيل د مر لبقولاب زا
 يمناك لاعنالارلافاورما يخلو مفوعب فن اق فتا الل اقوا لعلوم
 اذا لاف: ذعلا وكول ريو الا عيايف كولا علو فرز

 عرف بلو كولا نالاعامجاورتس نوزع نس وسكن يك
 لاندقنالكيو زل ليكونوا هرفاكو رم اك و ضو"
 لوفردرلاوعزتلا يقرا ندير ردد اب نودس تمعن

 قيل نوال فتي ريع سوم در وا زيكو ال لاسم !يئرئاالوادبلا |
 هدد وقل نمابكو ناكل كلود لزبالف كلذ بيمن اواو
 بيف ناد زوي فب تناكاذا[/ ظل وون وصملاو بلل
 ارنب ةالء نير, تاوفلان اال ت واوا كيصم بلاط يع
 فر اوال سيف يتركوا ورث الو يلا يا زك موتا
 7 | كوز الاوائب ةروصؤووعالو وعلق رظوباو داع لوو لع
 ران قصاوف ا ننمالا نع ا

 اهباع نمل عا زنال ل0 "لاك ةرعلاوةصاو اهتلظا ذا
 اكول ابا علا لبكول كلل وعن قو نيالفو ا امس دشن
 لبنا مز نور يورمزصجلو يارملا اذكر تبلل نال لكل وزعم
 ياكم عفا و فاودفر وصب زو ناو يلع يل مسي اركك ل الك

00 
 ند يكل نذل كرب اذا راو رعب وج الفلا رهالاى ا ةرابع نم

 ادع زفالاقبوذ ادن ث زبك نوفاك نما
 ”هبصاس ةرابع عل لمار ند طلاب رسل جا ناد اوت
 الوربرلرلسلا اهصارفيبن'حيبالذ لوا تص اعل نب قاد
 لم نوربل وب اروع تركى رشي غال بو فقيل بص اس
 بوزان سس ورجو أر بميلاطملو كيمو ام ءاغسك بل طمرل وت



 لتس لعب صلال د بموادربا لوتس اوي وم برص
 رنا مع يصور صل ف ريفلورجن الل” فاضملا طل ظل طل ادب

 . سافل لافولد ىو مرل ارحل / كيل اك اقول و لون قلب يل طمذل

 الواو فلعل اما ذب كيف روت لولد ير عن وبكو تفكك رو كغ
 فس ارق ذل الراتب لع لكل وتوم لئلا
 طي نكن ع قووممرلقفل نم ةلصاح وقبل هزل نال ور تدلي داس
 بقيت انور 0 للم طوادتسا اوت ول اعف ابكت عرف
 نياك ابعسدهن انياب قعالب تن نو بو
 كا لكابكولا كرار قولون ضاو تعا براي هجم ٠ ار
 نال ولا ىلزل كولا قع ال ناوازاو عوار از روت نتلو ىف لان
 عورلا بج( لن ولالا و نلف و :ةدعلا نع تعش ل ويب
 3 1 رول ىصاصضس قد إم 3 , 9 والا فتاوي اكولاوردع

 يأ لافدلاع زك عيار وبلادسل' نادل هلل لول ذك
 رول ئالسفلاو يئمرويرشسلا تي امنا كيل بع زيلا]

 كلاش افك ادالرعب لانرلا رمش للذي ايالد بصوت
 سيما اعلا ويونس ههيصر ميت

 لوالب انك دط تت وك يدك نيالا مذ رالف لانكا
 اهم هربت طالوت نتعب فعل مز ولطالذل افا نيخ
 لاف لان نموت مرن لان
 لا هيض كد ولا + لالا نإ لايإ ونس: نك مال هع
 يجف ناسك انك لفك ز ويل قر خور اريل ناك اد
 الوان كر اههيءاص ركل فك رطعل ربت سال كلامك
 كؤرعا ارجل ول اسوا اكيلغب يال را اتا رسب لاف ْ
 بلالين عاق بل يددوربعلا ناو مان به سافل ىلا انكر
 افلا خدع مسن ناز راوقن اك يلع بس زيالو رئت
 انكي الل راف اذا رولا ؤيفو ول
 يش ردبا فال فنا يطعلورلاق ءنطلاز طوير كي ولان وإ نقلا
 وربع وج ا

3 



 ا ا ع !
 لب جالوام/ نفل ”وشاو ب ايا مافو شنان ئئاارشب ثلا
 ”امزاد يلف بم يسم زول م دويض افي
 بيب وروما ميسم عت طن اطل رود زل نال يارملا
 اوتو فر زاوطن وركذ الل وزد انمار ىف تفل دل اوى افعل
 اننا زمر بال بلباو تب نال ريس لير ل نا
 | ىف لوا نت ظغل تدئو كرار ىو ايل باسل كو ضال افك
 591 نر ارعلاتعتو رذد لو نس سيلا للا بلور ايلا نشري
 تير فئلادطةلاقول وم يفكر ردو مالك يوفر اظومر از ساو

 ريمي اريؤملاوثد از لاه ا وروت 162 نعد ب غفل لردك رسل .
 لسور ثلا فراك اذر ثس الا زهناق زير زرو يسمن اقرا

 نيرا زو أي جسرا ريعان ربا
 1 م م ا يا
 .ناقيضارضاجرمب 9 اؤمن ذو يناير صال

 01 0 مم /ٌيفاولاب اوصل فنجال
 الوات لانك يسمرسؤ شكا روق روما يبست
 اقل قابسب ديزل ا وعر ومار بودطارافن ريتا

 رو انااا زريافتنل ببي ليك بزي لالا بلاها
 ا رولا قنا كم اين عظعإي ناك والاد بطلاب "يار,
 بالة ابعد اعد اولاد ءادبا ل فلاي افلام إ ل
 احئايب دما يوروا ديجي ب ىزفص يباح ايبيدارلاداويجبل د ايم
 رزدلا اسازءعبجال ارم او سدر واعف 0 لونا
 أ 1, لبو لونيماو نايل دع ةروصو ترا 2 وس طقسا /

 اناميبلاراسعاطعى وعدل تضف ارلاو فيص لوا يبل مدرع ذل تسلا
 ارو بكسر شندي زم ! قمن
 كرة عل نهي لاذ نايل فنان كفل
 ل الاوز رسل سمول نم الكرد ةيافلكبسهاصو ايبا
 لاري سلب زال ازال ةارداما رتل باسل لويساذم
 | لانفيع ار رزاعررعس ب حرص لف ياو ناو اه يف اوبال يضل واعد



 | /5تاؤيرفكو صابر نلنايبازيؤ رز ناو
 جس واردت اى بقلو نايبلا ام فد ىلا
 لير وكر دس نكن راك اب نار ماظل( 1

 و ومنا لدار اضشال متلي / سلق سواعد ب عار قالو
 قررزملا ”دكو ثماعلو ابا تقؤرو دراما يئس نايبلا

 ىبلزلا انفعال مو بام ملقا لوضولاو
 زال ورم نكي وسنن عسا ين ان ان ل

 معلمو لوا اكن هرا) لوو وارااًراوراو كيصومر ربو أ

 نينو بينك ب وز بلا لفلان ون ذأ ا
 وة يثير اف ىُغلاز رياك يدم ماع تلو 1 و

 نورس كو 7 ضوايلعورواو يلمس سو 2000

 دقو نيفاطلا م نم ةعيابلن ارادرتن الف نماتعلاب نادانعما 7

 طايل كك بصو ىا اباؤاموا راىتئاصاد فلن الز ' نوعا

 100 اك نيل رولا هرفي اورو ياو تع

 ا تو "بسافر وف بوسع كلنا باؤانةروهضإنساب
 مان ليطلب سسس لب يئس زهر
 ثلاثناو ثلا انبلا/بوعولايبسلوال نونا ية

 ديس مم

 ناين طاف ارا تمي ناش ازسلاإ#ق يلطسلا عيا
 ار كاو مما اكو رطماءاوو ونرحب يارعلابم اوف اوس ار هيلا

 100 "لاء بتدالبا| ٠
 ىنارصيلاو يلعن المحس لاا وو عسل مسيل اءانئنسسلا ارم

 اناءاددج مامي وث نام ابقاء اياد نيررجولا د رم صار رو دارا اين

 اختي /ايفلاف | انلا لبق تعتمالاهلا بيم افك يبت
 رباب هرب زون يغارون نسكن ورمل, :

 ةرايعلا| وأو بارما / عا وطور اف ةروول نك يجامل ق فتم

 ردا كنا 0 ذا كل انك االول ريماس

 نإب افلا نايب يبل "اب ماس ررف اودع غدا طولا تال لإ قيل
 دارل/ن ونا كو ةمسافلاطورشلا وللا اطوذللا روكا زيكا



 ةارر وقعا ةدس فلا وو سلع لكك اي ل اللصلا
 واذن هدد ادام زبوع ناي صال

 كارو ارسال علاء زيي علو لالا لراب لد عقب قيما 0
 00 200 ار ناديا الفال ب اولد

 14 مال داع او "ره بكودع ل بارما الو ثاوم ارا 7
 الام لاك تو ةدصقل ارسل !نالطبل مدرك
 هناا بتول ةلقلئودئاسلةئ ل

 ل ليي نمانما ولاربوم لوك ئااذمب نار يلج قو لمقر '
 زب اف ناك رايتس زك ينزما كوسا لو غل
 ' ناكدلا ب م بانل يا
 را وا مأ نول ب" سيم قاسم ولان ليد عصا لا
 2 نر اب وهولا نا /دؤ انعاو ويطلق يلح ماو صول "بسلا
 قي تاو 21
 ا يسم هيهيسرمب ما
 اهروترو فراعتل طولا قلعت 4 8 هاوس

 ظ ُ ب ايا كبصانيا ارمي الزى أ ال لع
 شا واتساب يشار "نقانق

 برا ردد فكل دبانلا ا قوسلا ووعنلا يه ثك
 رت طببالا الام ؤرلو افلا رباك لصدام
 2 0 0 العنلائيعس باد وفل دعي سك ما

 زك نهؤيخسألاف لالا طابعا و اة نين وعسل
 ليك اذاىارما لمعمل اذوب مور يوت يملا
 كانا يعل اوال ريان يئس جبال

 00 كمون زلال نك
 لاثكولا 1 يصر باسل سي اصلا

 0 فول 22 روما 4ع هنو 1

 و7
00 



 يدل الو رو فال م ريل ارلاو راما ظ
 7 العم باو خيار قتل فم انكر 7
 1 الون رااطفلإ كيف ممرئكر نوم تالا ونزل نة رمل ل مر

 ا رو يطا زبو يطع رف نر يلورو يظر قو حارس

 لاند نان زر داون ان اهب لواط لإ ل اوزلا يوم
 'ءأب فاطم اوال مدعل فصل زوج يفللى يايا
 نيدلا نال اكاد دمد ضافاس نري فك 1 اداوم 1 سأل

 | لرمالاالل اعفالا ره اصخْ رب وجولاحسوجول!ث دول ازمة طع عشنا

 الاوزارالابرارو قوص يله شرج« لاقل وو واواى /دلا يلع بو لاعب

 ركل اقمف لادا كراس اونش كيلا
 الاهم نعةابت لوك هدا فام يمديك ارب

 رماني ادعو غم كيل ولا و ابك عب
 ا كممامسوملا 0
 رانا ف فدان نزال كرها تر اهلل لوبا

 و لاوتس نب مركو هائل ناك "لانى ا وا وروقا 1

 رلرولاب نه 0 معرب اور وقوي ارمر 210 انمى

 هتيلا نالياطر كيرلا لافلكا 0 اولاين

 رو ص ين دابا 7

 32 لا ير اعلاو ٌيلوولا يلا اذ 0 يمتص ْ

 2 رب اون ماوس ادعت يدر انف نملك نيل
 0 سر عب اساوذلا نيب ايربت
 اننازيكل هالإ افلا ايوب مو نحبما وثب ًاراوئلا أو ”ةيارلان

 27 مع سما

 0 ا 0و ءلعؤفْسِإ و اها وول  ةايطرابعال
 ا ا موي فج ايس 0 1

 ا 0

 د



 "زرنا فعالا تنشف وزيرا با /اايناولإ واجر وياها ين ار للا اكو ةماعلا كيرلس
 رووا ولت بلال هللا ليالي اقدام تصل اربع
 الك سرلاب لورا وتل تاشابك
 عتب دل بد عيلاناقتس سي ليزا | ىو لام
 الاوطان ويوسع يع رتل وص ك لب ةلافل
 نووي وبرلاذغا يلاطلا ا سائارمارركا ل نسر وب ديالا ةءارب ا
 عيرارتاع ناكناوبت ءارملاع وس قير ماهر م الاد دايجبل رمح
 ل وو كرلالاف انكر ريل ؤريل هارباواواف واما "يبا ريلا
 باولو امو تيزيؤم لبسك اكل اذوب نذل يفك
 لااا ناؤرل فرما لك بأ طويرال داء ريب

 1 ايم دقم طال مو قرنا كر اناا ف ةرئافالو اريد شكلا م ئ

1 
 ماورد تكول لا « البث راولاء اواو وك لاو باوسب
 قه زلال هزت تايزاىئافضزعالا بعرق صال اهب صورك

 لالا راو نور بركلالانسولماكاراضاو وص تق هذال
 لبا يدون اووب هن ف ناديت بس زيالو ريق نار مالا يك صاظتم
 1 - اوله ل دالاس
 هزي قوس نام اة راسا ظن لضم اىداليصاو شب أل رلوض يوت
 نر يقذالادم عوضوزفا نولوا راضعلا جلع يضل الار نوكن اع
 وابوك ينصت نهرب ل طال ضإب نان سل ىلاوفولا تود لان
 باطلا نار تامر ع خرل'ناكاذاا'ئ الكيت مكي
 الر املك وول صئال ثظ'بلاطلا ل اوثد درا زر
 "دول قت ل يطأ ينمي 'بردطلل نوبل نك هي
000 
 اكالادولاه دل تلاع فوك عقب بل طلو كري دل “كسرنا
 تارك الاب ماس قل ابر لولا رود اررفمو ارو رسما

 "نسل نعت نا نة زيك نتا اب
 ك1 #1 ل ا ىرالا فدو اضفلا قروض يعم هن اف اذ



 000 او طراق اكىاوقر ب يال فر ضشل . / ظ

 انزيم (مهبيانسو يفطر هو رمل لذ الأ |!
 قرا ذاب فيما راو غالالمولقن عموما

 لاوس هدد وك كي كرت كا انكلفا,ريفكن مو ياض
 علا دلع يول اذا نارك نا وكر جان 00 عضل نم

 لاباوال فلو ير ناز نجاما وم مجا انلوكر سينا كورن
 لوب ملء وشو ناك يلع بال عبط نزيف ضنلا
 افلا يسكر لس ياو نلوم لاما يرن .:
 سم كلٍ اولا ةراهشيعو ذو يؤول ١ ل !رونرطل مرار ريغأملا

 الو فكما
 هذربزن» روق عبرا عل اكل كرك ويصور اف نوعا بنز
 دو اطسلاذا م اروكدلا لن اد از فل سيل قوي يلا ا
 اذ 6 امنالإ حلا ابيل سيرا م وعرق او زيكو اضلا
 او فالس لعرب راك تساكاذ اى نيل لسى ارجو لوف
 1 يرش بنر 0ك وا نوري ورك
 ل وورود لالا يعل عيب عالم ايفل نا غايب لو رشا
 رك عكر مد نعل ناك علا لإ ريق, الا قرب نير ئارغالا نم
 0 ان وذو سيمر اان إنا يعل دال اوبرا
 قارا عموم زوق نامل لابسال تلااطضلا راسا عمك عاقالا ىف
 عا الانساب :عالبكو عل رش الر نعالا ع يدل نايا
 لرش اضلل ن ويدل لهنا نم ايفل نوم, ركون دكا يود
 دج لابو يعن المان إن لا دلتا قوسل ربل(
 اناازكلخ تؤ كلا يزل دعو رف نإ لب الكف نبك / ناو تن
 عير عتبان ايلا اذس نانا يللا
 او لو راب كر يربو وي كرد ناشد
 ان يدعس و دنس ناك يدع فلنا يجريلمل تاذ ير اعرلا هي عشا



 رارطانااسلا برجا ن يصخى الاف طل اني ايل للولد از
 اوقف لطم ناو علاطمو نيد ل والا الز وت نيعرلا ل نك رص

 انهض اليا ال اقلاربلاطم ند والان ءارملاظفاولمال ا ظ
 ميال بدا زءئئ ضنا ولاا اوكن يزل عزم( ضلال ماما
 "اباد عر يلب مزالو يل يرفع امكن ثمل عتوواو الطن
 4 زل ع نيسسك تدلل اعلا اقسا دل
 قيما فنرى داو تي ئاواكذبايضلا زيي رشا نال
 | قلالي عيري الر ودل لاى دوب اواو اسد اذا اذ ياعوجري
 لازيا ِسوع د ئافى دوكاطظفل وول كن | لول نايبلا يافا
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 ناو الو فئاورصاورإ يو لع دال يبس نع ناصر غال

 . | خيرر ب ىدولاءاسناى البصل عر تلا وم يرد اد يللا
 اراد افالاذا لوو ينزل رو هرم يك لما بلبل
 لاو ولا صايدعا نب طر اوم لذ ا ةل اجدع الاف رص بدول لاسم
 3 ا ا
 ١ (ةهلراس لكؤرتيفو واسر اب, نا ؟راكسر كافل
 هرب ليلعب افرك ع ايشكو لالا دوق اهرفروصيتال كا باسم مولي
 ابل نس الانف تالا ءلاولاءلطإ راؤنإ ى/ ول رم
 يفاجأ انوار رعلفب كل ريزاوككا قو ريس غ تل عت
 نبات راف يتلا ذامأببلا الاقل داعرتالانكور تايب
 رقه ازعل رودس يس لاهدكا اسر ةرضفل ا طورشل لل
 نالودهاولا ب اكل ربط ماديا اه ءارملاظفن تاك رصاد ب اكو
 افرك وتلا نعاورم لفل هزي ينس ةرصا لك كأذا
 ها ااا بما اك يفتي
 روس عار ند ةرابعز كر اكبر جارمن اا
 راو لام قرا لنور بانك
 / از فلالإ البث ييكرئاوإ ندعم ويقع وكو لك الابر دو عز
 لل وانا صرت انك يس هلال ”علا د ب قصرر افكار

 رامز يبدع وعالم يرددون نيابي الر ىف
 لايعبر لاو ءراكطع نعلم وبججتاف تاو ير طن نانو
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 برز هلا وإن 442 ليلا ميرو ء فوط زلأ

 قل بسك للقرى ديسك بن عرقة نمودج يانعلا
 اولادك اه مئنعل
 مغ ناكر كدقل ا رلمج شل وريف ول فوربس
 طف 2 اذ رورو رونو الستر اهمرتصي لو ةرورفل !ىصئلازعب

 روث ديف ددل بمس قد و عت لكي وتزيل ف ذك ئتعلاو طع
 ىابز نعل مياؤومو ار وكلاب اهو شارل ارسل م طارئ ا
 و الكلام ارب علو ريماس رين الاككو درى الع عمريا

 4 'قباعبرا اوما ف وماكان اكأذ ا
 لول س رعا بريا ارالاوع وزرع 20 اووف دعا يابونع

 0 لطلاذاروأ مد ادم ب عساك ئه ف ربم اسوضبعلاو
 نيلولا لفلان مر زورا قربك قو كراج نطل اذاج ف عار

 الوان ناديلط بالو ول لفلم نيل ءاقباإ تبل عسر هب
 ءساب ماو اعلا االاعالا عب مسك ولو نامل رلاولاب ّنكأ
 لةاطدلا/ نتاع زيف فانا يحل اهي ش/ يسئل
 كرب مروصتالىرايتصااعاوبد لاه ل والاد رع موك و نم
 لرأبك وادا نوم ميل ايتصا لا ىروْملا او دمدو رد ضرلاو وادا
 راو ركن يدل اوت تا راو دوور لانعدام
 رئلاكماوطد عما لوعشلق ورد وك فل رات و لالا غل
 رردلا ب فاصإ سكر قو وتم ئفَممل 74و نع انباع الا
 لاء ويدع اطال ون انا فو 0 نك اان مونموم يف للان ففا
 طلاس اففل يرن لين اك غل اطط ثلال'باوصل' اطال ع لرالا
 درا فيلام حروفك يارلا يع ل عسسل اء يشل م

 رك اءاشعر راوي ناو نس بسك رب زاب عيدك
 ( ا ور 'خغاور نيب ىروزولا ياو نب فاللشالا ية رول 1



 ظ لول ا لولا !نبدريدعنغ ناي رند ملي لوقا نابئروت رق رتك بسس

 . اوت ايم لاسر لارض ئا رهن يرض نياك
 ظ لن م ضمور ويوضع غو ولا ارد اال 7 7

 ظ |” بناعربرف سبوت رس روف ةريشل لا 0
 . ١ عوليدم امكن اله ويسرا اال ن ارحل رنا
 "ار وسال فكا يقتل ا يال عملا ازامسب نيبعل و ا
 ا ولؤ ءوولا ]ريد ايم اوالل ضي را اك يت اهل نار وصلو

 هاا ولاقى داظدرا/ ل ىايفناكاذ رايز
 ا عرضخلا وادا ب هل 1 "نام لوو اعلو باري ممظضا يو صعلا |

 ْ 300 ةروصل لاف !راوقوارل ا دافاذن غد زن افاكربتل ال

 . لف بوادي اول سلاح لسا انمار
 ٠ طواف ةمانمورانكل لاكمي ألد ليريبل توعدعب
 / . رولر كوز نرسم اسلو نار ممر ناسلا اع ار

 ا ل او ادد هومر لن را ولم

 / 4 و تلال ب كلوا ورذاق داوك ب اوسلاو اوءائاجل م نلف
 0 ا /اطلاو لا ةرابعديجلا ذب (نيدريدعب ريمي سر ديري والو
 مل لاك صاب دولا لاكانشب نكن نسورلو نورا نوكيا

 00 راني وليكن ةقلطلا اقروصو ناو رلاك ىكادصا موس

 ا كالي ىدارالنما دويل رزيق هكون فلالاكلم "كازو
 | قيس اظلم اع روك ف رتل اور
 ١ | ملظا دعاه قيئلخلال ارد ابسنسكن وجا امالكن نو بزل ةدابعأ
 ب للام كلاب اوسلو لكون راجعا
0 

 0 7 9 راو قسم ملون ن املا تساي ةريطموا”لطمالا
 ظ 0 ااوع دطلالاوكمو لا لطم لاول ' باررعشل
 أ 1 وادور يلمب نحل هلى اإل وهل فرار 77 /

 0 اكون للكرش نور 'ةرابعز كك عب كن يذل
 ظ اا دهر اع وعد بيس يكل اسالكم اس
 ٠١ |رضااطواوطزلا غلو 0 دهان نمرارفال لولا ةوفراكرمسو/ دورها
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 6-0 انما نو مس ٍِ
 القاه فسار زوجرزالا لل نوجنرملاد بلو ان ركع
 فما باردلا ديوب دارس ضال تسند زير تسهر اذ
 اهزالكئ ل ,هبدسم اوال يناير نوجا علا هك وجي ايش يف ا
 ب( تافاظا باباس وشن قامو درو يبيلك وقس ايا
 يس و /قلايزكاطاددعالال وج ا رول ليس ملا
 كي ماش وهدبسو اهلاوي ارنروصاو لوو را 5 ! زيطسا منو يرام

 سمو روق بر اسملا بس يكنيرطلالهط وفسر سكك افك الا |
 ةزوبكض روتانا وتسير عنز
 بوزان وإو 7 / فضلا بر اضع تشد غر 'نرلالع ل امون

 كرم اصمم ميو بدلا برل مرام ئسولوب إل فو فنص والو نينا
 كافر لاكاق ذكرا اانا ل نيزك ن ل قصالا لري ا اذ
 رولا ال اراظلاو وتسع يزرلا طين امتنع رار طق ى دونا

 0س زاادعال وطعن اكلا عد الاي رب 9فنظ دوق مربع با
 ارا الف ئسولبادنظوور ثمل شلاوبال زو بيالم دمر ارت كا
 ير سل ال ءاودؤورسا فلا يراسل عري /نادربالا بيلا
 مور كار دال عزرا ضل نو راؤول ةرباظ ياذا
 رد مر كورا فنتلاة دسلاطورطلا ملك ب اردفو قتلا نبل
 لن ئاججافاكلابهاس رابعا نملك زون رز يملا

 لاش نمار يبقي د نادك اهيل فقالا يماستيغد ديالا
 :اراوو اة لوول الاب رول »وقر ياذوق قت صني 9
 اوك خء الدير ادعلاولضووف علو ملالاتر تشو تر با عاذسب



 ةزك قو اوسلا يئاولالارب اسس اأو يرسم هب نابول اناا الكولا

 زلط نيرا اهنط يف لوبا دانس ا قو ع نطو
 201111107 ناو رجلا سونا يزداد

 اود دبل نال ربلا يرسم فس دكني ل اوس رس يتم
 علاوي ئياعل عر نصل الون سرد لام اصرف سرك حفلا
 ءابجم نبل اهل يضك عار ير ضل غفل نار ةر ايلا يكولال نضع
 ابن بن فيي لعؤ تتار يض نال لونا ورد اكن اكئيرلىإل ا
 ا ياو زقانمالا ناوعر بربع يونج ماريو مهد صي لفرع
 /ءراضل نود اواو انعلابا كيمو فلالسأو ءارمإلا ان ميلا رس
 '. افرام اال الضم ا ءاهتن لد يارملاي اذكر نعد نسل
 هوو ندا الب بر اذص بسإ يارملا ار كدعويج/يفل لالا
 وا عروافصتلا وبفارق ق حالا لاما روم انين تيرا

 ايعلوفاولا تشل لوالا ناكابطج مالو زلا سان صنلا
4 

 لعمال وزب يومن "ين ارز و سمن ف نصل نعني
 الرو نبرلاب سلا وربالا تول كال زمانك فرج
 داش الإ رم ديب نك يده برر زب ال براضاق وح لاو
 ٠ ارازلوا يراد لعق اذن نم يارا وس ف ا فل اك لا لد سُلا
 ىلع رانصلافزيرلو بر نعل ناكر الف تددعا د نب
 الاؤفئوتلا يي ارك فنلاب تفك نا ءافرش نال لتي زن ااولاع
 ة/نرفل فق اعلا اب كلا بع اي رت يكد صيبا تلا زرو
 مورس وكن رزنش دعا الأجر لل فقولالو رول قضّيلعما
 ف رار نمل يشا» راش لفل لكمال رتدلابصاس
 ٠١ وفضل غلاما يعروبى تس هن ريعان يي افالم



 مرورك ىلا لبأوم/ ةدردا متي فرش ق راعي كو ثسوي بل لاق |
 3 و77 رضوي ة يول كا ل يالا

 "نافاس وفى انا هع راما رطشاب انعلا فاد او ظ

 10 لول وا نانو اير او عراد زارت
 اساء لاب لو بو قيما واوا نال ع كراش دانش ظ

 اصاله زف البر ونال براضلا نر بقنا لا ع ةيارملا وو ئاذ
 انيك انس فا النانو ا 7

 ل”: راضأل ارجو ؤلا ياس تداقنسال اننا سنت نوال
 //لابإل را لاغبر نري نب لس ارم“: نام ةيانعل ام
 رايز عومي راما علال شعل نيد روارردلا اضرب زو
 لكل لاو اسما جور شا صن تن ذو ل ماول را نس انعلاا
 ان سلا اعسسك الو ءاهتسكر بزب عنب اصاالابرد

 , البارع عازر اوس( و الوعي روك وبلال ت
 0 ةرابع اهب نانو الرصاص مل رو مالك اتيت من

 مولود تاو ورز فام زبسككا 2

 راسل عار ناك سب ساو دشتي
 معمم الوب 70 اوك اوصلا 28 |عمالو ماوس الاجر اًصفابفلاو

 ديس لك ولورا اولطجب عي نائلة اكياركنوازل
 لانة عز نت مت وز ادولف تنير قع نال لاا
 مادا انا الغنولاو مالا راف جب (ىبدزارك

 ليما. نمنوعو نجاد لو ريعلط هوجان لاسم
 قرش يزن! لالاس ليكنس / "ملاطفة لا بماص ايي
 سو اان هع ناقنال لوقو وٌرارررلا بسؤنفاو
 ٠ لافوتاادت 0267 1 هي مياباوعلالاجرنالطا نا

 4 دخت ارشد بضمير الورقعلا يأ وا نرسم
 100 سالو 8
 اتما ين فيلا ياَعُؤ اذكا وفدلإل الامر اضقتتيإو الا

 1 ا نفاو ارنوب شيل كراج ان لكن ا ظ
 ريف ءاءاغل ني دلال تم ناوروق بث سرا ذاك كنيس الأ

- 



 زوارنا فسار وطول اون إتك ضل اصل نع ورلد بع" ليل ااجسد

 كر زلركو نيوز نسب فوز نايمين كلل
 ١ وروما الط از
 ةادعوب اش نابلس الا

 براري يافا عل

 مرق نطل نال ياما ظفار وال يضر نوبلوت نيمو لريال لوألا ةزيا لالالا نور كرا لا انزل اولا شل لا 1 7#
 ابدل نالابحوو ارسلوا يرياصل لابعرو للاب ان
 الاول زر ئدلل يؤ كلاؤر اتاراهريت/وهنفدل ا غرلل

 نبك كوواءن ا كيل بس الور اب رس قعل نان يييمئل ليال

 1 لكلاو ولك نك اي نادل يلا وزيضو ند يلا انا فأل / اهرلل اناملك ب وهما يل ولأ 'ّةر اطلع ركو

 روس دل نم روكا بانكور اق يبدي ىوشلا ايار الل
2 

 + هيما اوسكار ادا زلوم ارك
 كر نادرا لاذ اقم 00 وساق فلعل
 لااا فلافل نمدنادغ عرفسل نم زنا لل ناو اناث

 افلا نورت فياكجت ل فد امك تدااو هل قلنا راض

 ' | روف بامبو بايع يد ح تسل دل بم اهيا نك فو يو س ا نبلو
 ْ 20001000 لو داب تشابك أ | طميلامد قول ب ايلا اهنا طبتم زيعرلاووطعل ندع املا

 |. ضال وتلاف كنا '

 (.٠ لالز عجاف نرقنلا انزع زمالك ال ة يامن فلا زلال
 1 ىترلاهركذ كى ف! ل جبو ب بويع: انعلا كس ارلا . ناار بع اس ول

 ١ 0و اذه نون ارزرلا

 ١ + واس ور دبو و وصنرعب ')
 ظ وج ملوسو



 1 1 رز جيرراف ئيلعس صقل وق ى كما م 1م 0

 . | قربنا نويرلاود دي مكلرماو هم, لادا ايوا نلاك
 ٠ اكسر نتف رست ن ل ئاب مإ لافول علو قابسلا طوكيو
 دمر عارم درك م فا فينصي نعال نيد لك يازمن
 يوحد ع د را الرب '

 عبدو دلل صجبسى بك ضعي نارك بارا ظل( ول
 نيلالاا عاى وا سى سلعلاو ردا بعاس ظفل سو ا يابو

 نكاقولاو ادمان يلو دعب اودع لصفة رس زرنا كيب ا
 21 ا

 نإىازطرط#/ يطكولاو كيرحاففل ابى انيلاار ل فلع ع يشولاد ليسا يف
 نارتو ادرك غو عسي نيام فدطس د الا '؛
 نيني و اردارعا ند رايس لاو نين زل ركب رسب
 ل صلال عانيربق اعطي تل اووف
 الدهدعارم اكون النمور اداه ينم اة نازك

- 

 ياو لوفي نار ردلاب اصل فاما ناد وزاد وسلا نمشي
 اور ازاج يصر تاووسف الان مو اعمار و يبدصا نمل نوب اند

 الا ترزس/ذ نو الا لوركا ليسا
 1 /رلاررعل نإ ى ا ةراس طا ا لاو واس اىوئ رس
 اسبر او رباع دعوتك ف ثلا الة رولا ثمل



 م مهلا ا ءار اسم وجو نم لاى سس لافانال لال

 ناملاو لا ناد ةياهآلا لاذ ين لازورد
 نيل ناب دير( دنعزر بين 0 قتكاد نك نيكل اص لكنا
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 سيكو ارش سورسيفلا لص باوب طك اذه
 ريل( كومو واقل ازهر ءادما' يلف هانم اسمو
 لول لذ عيوب وصقل نو ردلاب ماض رابغ ليل بس الو كل
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 1| الرسل ن يذم, هنا قاوم يد بق لاو ب ىلا قي ارم
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 امير وزتاو مهصارف اذ اولا عضو فل ريع ازمير ل كك

 امي قلرم سرقات ين 2
 واد لو ةدسفلا آلا ذي سن ولأ لدصب عزل كة رأرالا ةضواذل ا

 ٌافااادعو يساري ابر ردلابهاص تاكد قد يامل عطس ارا
 نواب اكول تبا عااد قوال فسار ل(
 ظ 1200111 وصوب الخ يلا

 اقلطمو لا ةراعالا صر يزاد امس الكيس ءألا نيب
 لا هي < ما خو 000

 ناكل سلا/ بسكب تينا ذا ةراجالا الصاوي كره ير مسوإول

 كارايل ذك الا لطو وجو ولو ولا ضو ررصالث الا ةلاعإ لع
 ئ اخ ةدصملا ةداجال مماثلا بود نايل رسل ةراجاا 7

 - ابيب كا

 | ةيعازمل ربا ءاضفاءلعل نم ةضد فكاى رك لزق زوما دع

 وب



 الغرور يئن لإ يارب اداب ويرش رازال ودعم
7 
 ِء : : واشراف سول بانك ل نفس عر وابا اق ثلا زب

 لسن يرن (ىهتسكو عونه يسن علا مل م
 10 لما يم ايار كلبا ادا
 ىاعازييااهلإ لس الئ سرق ولوف انمي وسكر قد واعر اهتعازودساز فول

 | يلو "قرارا بارك ادا ذر انلاؤرذبلل هت عزل نا راك
 او دن افدطم ملا املا“ شرط عيا وا ث دلو جر ئاالا عر
 للبرازيل هركو اعط هراج زور برنو

 نت رنا نجوم اكل ناس ننهي رنا بارع
 الازد كارول فا زك رتس سال نما هرم وازليلاعم لن

 : ظل ا
 ليلا
 لائاوزلا نو سبا مال وق عرس لوف دبا دريك م اعف اسيما

 قي ماطم/ف ةيجا كمال اف ااقسا جار قابلا !يعناو ينل
 ابان نصت بر وصب ا ضبا اد سمن اكاد سك نيب إلا
 وادا لا ررادت بحال زهالاو يزيل ةر وصل ذكلا يتلو مصور بل
 /, [سضرالا بلم اروى تؤي ادم" فلاب اعل ع الاب صاس
 1 لا نرطلا زعرور از درت عسب كانو

 نأ ربا افراد ايكو هرمإب ىليسف ربا لوثر دل بم اصمت



 علان 260 كل راوي هاوكو
 4 وا اضا عاما تادعإ فب 0 هرالورج يد

 ربا نعةرابك عزنا فف نويت 0
 ب او ةالط ار اني 537
 أتاك مر ول ربان 02 2 :

 6 لو ىر عزز نموا طنوس ىلا ا م

 ا ل قعاوإ ارو راكم يتسن

 نو وب د 1 ه0
 ريغ نكلا ةابع لرباطلال ” رالا ذل رفلعبارتبازعتن ألا

 ا وها نسا ريالد روث فرال' نم اعبأ
 ار اوه مدرع ثوم رز باص نمنرنبلان يس لاك ل [ىلؤفاولا
 مما 8_1 اًلالرلو اويل يام ايضصاس 10 4-2 و 0

 هكا رابتر فتاه امو بلان اكول اك لخلل انا لوا لغا

 رمل مارهال اطول اكل يثوفرد الام امال رلل ضنك وق ريع
 ل وعجلاو 00 لرقبلاور دبلن دعار كن اون رمت كنت
 : ال ا رفوف ناك اواو بارو صور ريل ناك ا

 7 نويل 0 ان طال تاور اع مرتبلاورزرلا نو! عاوصالا

 ىلا صل ل امر هال ةوو دعو ردي رس اضو يارا غل ازد
 6 نيؤسومو نإ ال اإذا [ والا يضلل ليات الدعوات
 ايا "ذراعي الا ملم 1 ءيقو برع راكرو 4

 ظ ان نئورضعلا بك دا !/ 20
 بكعتالف ةذايقو ص 200001
 ا اوصل ومابي اقفاوبو ىلا نب 7 0

 و 3 000 فلل رابعو كلل رسولا ارك 71

 ”اتانكسانيور فعلا وج ينم همت

 تيل فج ارض نو | فلا لذل نبت وكت و

 الا ريو رار الع تدطمالا رمل قع ازرع اعلا 44 اوما
 رش اعف دقي انك ككاو ال ما نيبلا اورتن وا
 217 طولا وير كا او حسو لوبا وش ض ما اا زبك ل عر ازالو



 ابا نلس فرفع يال نم زافنمسمك مكر ونامل رك وفلاش
 /قدازماعلاءرالا عفن ومسك الل ا يح كلا بهاسوسر؛ ظ
 فالس روسلل * اهب ديم ءاهيبكو در زعل دقو و تجأ

 لدا رزدنت دبل دن اتعامل مار تكول كرر قر لا ذل
 سوا انماعف وو او زي

 يآ 7 . »#7

 1 الا :

 ويليامز اوفر واذا ظ
 اعف شا امل عرار ا تل ' كول قص يابا ل اوت يفييف سو ظ

 رايلي علاؤر ىو وي عزلاسكق سريئرعلان و رالف ضيشو

 ابار وكعزيالاعذنم اعدل قييم ةدلاءاضفلاب تم" لة
 0 5 0 رو 2 ا م

 7 ,ا 0
 7 >7 0 اهم دوو نيلباوزالا

 نإ بس سرب ىذلوةف لوس كي زناقفنى اد راع
 تارا نك اعلاوعوبظذكر سالو لايق ايمن ١

 ويمر نملالو ا نار ردلاى اف الحورلكو_ءابحسسو سير لاو واصح

 اهرب اا بماص معو ٍءادما ا طارت يدفعك تان
 ل ننزل ال لانكوم 0
 ا صياد ٍءاداا فلسا ليز اعل (اذعول لبد رام لا

 وازرق مال ازبورلو مالك اخت ني لاو الدجل يلم
 1 لات لا وكلا ل نا ءرعو

 ناهز 8 رود الطائر ررلاب ماض /كّ ا

 /ناراختالا كرو الإ هسا ا
 0 نفل 7 نيو عرازل د هؤشالو ءاوبوبلام

 ضلت ذارانمتا[ ركب عرار تسكيلط رزلف م ِإ

 نزلا ةاق اوبل مرت نري زرار
 اي و ةامالا دم هبل احسك اهم راها ادلع يغب لون مار



 ظ و م الو قر اما عرار سرع 35 داب
 |هلانبويرالاق فلانا ووافر ووطن سف الفوعن وأو و رشا
 (عيزادلذر خس هاني بن رهو ع مال
 مالاتسول | نيس راهالا تر اكاد ةراهالا ةدعء اقبل وول تلا
 زمنا ة ياهلا ادا مرح تسي عل نالوا سنك
 ه عوزلاتبو روم فار لراووإ ثا زال بر ثوم ةروس بر طأ نم
 4 نسلط عانوا و ولف كس
 اورد اود اهزجغواد عر واذ ىلا ةفرال كى داق ل كتبو
 اينو نفض ويزيدك ى وطول اك
 راو اب عيزباموف منور اغلا عرس غال ن لسكن ع فد اذ
 / 1 سوس ول عالى ب شدالا اي/اضتال يدعو ورر زعلت د

0 
0 
 يرسم

 نع اوبك اس مومو جس لوب سوك يرسل
 ا نيف سافلاء لالا بيب ا, شالا و
 ايضا اسرووتبل مسالا د خيارا اللوق اهنا زكر تئابم»
 لائم يبس عك ددعو بفاس لا رونوف كل يشوش ا
 . | ولازم اعلا قاس ذي مدع ساونا فال هلل
 عار تبا اوضلا المعز فل قال وقالاو كار سسغن وطن سالو
 مادا ماهر ندع نال رب نرش ربان ليد قبر ماهي
 ثنايا اهلا يلعبان يذلا سك لاه الإ اور األ, ساؤلا د ررزتلو
 نوك زبر صمانلا باسر كوالا فران را
 ىو زلل وأ يارسول سلا فورم ال كرس قس
 نار اهميزداعل ا (ضلرإ سو راب ماسالا اعنا هر
 ”ةيي رشم انضر بلل فاضخبد نورس تاع خر
 نولي زلالابحاصل ال. هللة لالا لاعا انيياروضل / وك ض
 ءاراك سوك ضجر ايسكو مرا يارهلا بمس واى ول اقفاومرظفل
 باراودار ياكلون امرنا لان افماا زن مام نس
 رايك اكريدعو وتل ناز ماعلا روى ن اف ناك يجر نس
 لولوي ةرابعب اوسلاع يب نولوراوت ٌءارم/ اازارمسالاترانرول

 00 ناس ردلاب ماد اوف طر الجب لي



 لاق األمر يش امو نين يورد الاوو بسك يك فصلا
 عال وئلش ا نفلاو ديو ضو مد صا توب ةاف اسمن نسال
 ير اافاكور يتسرب الان ووروصتيغ ثلا! بوو ةاواسلا
 ير يتمسك ل نالوا لريال مالا رش عازل لع بكب
 لينلاب انك ينال اعل نو راطيس عويس نست ناو
 يافا اهو يعج لوسالف بأ كلل (يؤلاد_لوث

 لاء ى داعرل وعل عت لاو ايسلاف ىونعلل اق يامل سف
 تى وفر ابعلا نال افلا رجل فيمأنلا لاف ا
 ل 0 بوزان تلا كأنلا فلا لع
 : 2 نمرود انضلا,ى وضل سو اوس واعرلا فركاو لاف زيه
 كو يورو يئالواولا اى كلا كيران ناو يعاب ولا مف شل نبارك
 ران ناراعاف يروا ال حال امو كل سيف ريعان ناكو لف و
 راش م الضر ردعو داري جالف ادب تيفو كور تسلا فعلوا

 قلتو مس انا مردلا شالا بسن اف
 0 54 ار وضاع تربل مس ءضلاو وعلق نبا يو اسمو ء ال

 قاتم داود رجس سل زولا ركزوا فرح
 نائب ديلا رول نم افلاركا/ فلل نوكئ سيف نكد
 منا كرب اسؤاف لنا راجع لول ديل اذا
 ايفا برناع لالا رالف كك نإ بسن رولا ةرابعل وفول
 زي لهاسو نوبات ع داون علا ب ماس كف ئرابعلا زب تعتد

 ملول ماسر سائكر تفسد يبدل ني نا ارفع ف رطعم
 دودكب اه عا قردان جارك قا روب سرا ناكل
 10 طلب امسك ركب نا دووخيزجرل نآ صلبا روزس بكذا
 روسو ب | ووتسام نال فصيل ثعبان اك
 ىدو أل البال مرتد ماس كو /ل يلع بسالة ارق
 رن ةرابعوهزيارعال رورو الططا زبون وعتسمأ و فاد تراك
 اضل نالطا 0 علو انلا دو تبرر "سافل رشلا
 يكفر الإ اهلاوي نصرا نب قدا سن
 بانازبدقلا لبو زلات بطر |يلطنلا امال يلع ببال رئي



 : / 107 ورا ل دحا 000 6-2 / 7 الل اهلنا

 كة رابعز رم الأوفر لالا روسي هاوعد عيل ئرلا نقلا
 يعذر كا بااصاقفاف فنا ضيعبو فدل ماسر
 ارسل نا [ازلعيبلا وارعورريزتال لوف وارمو اي وشو دالك مار
 ”ئيلاز ننال أواقةرابلاو زمول جسور ولا روب مالا اعل
 3 0و بأ زوون اا نيك اما
 لوقو اغسل اطلاع وعر طنلان زوم وعلا سوبا
 دارك الل انكر ينعاازمو راوتر عل سفنلو عقارا بسك ظ عن اك
 بضع فئرازإ نم عياش ل لية سلا

0 
 رطب لو روق وس بنت رخل مودع را قلل
 مط ليد بز ااون رخال موكل فنك نيل تعمل
 «نانافيفلواشلاررقرع ءاضفلالررسبسو و و بواطلا ده درو اصلارم

 يعول زر لوككلاب ين علا وضفول عينج انلا نا عريئو نسي
 ظ 170 اكو ولالا ركو بتنك مولاو
 ديال ذى رم لذ! نا لو وكلا بارا كر لو 0 ةرع

 رولا و زلافة يانعلا راو امرنا عينيا ناي لوكملا
 قلب زودلا زب و لاند لور والان الكوب
 يردن فداصلانيكجارعو زتانود تدان هر ذل
 عونلا”يوعارفالادلربااباهى اب هكا ذم جوف روقز يل ندم
 هان ابن شسكأو عرؤملاو لانمي تف بولا ةرابع
 او

 مال رتب نودع ف داصل نعي مالو ل ةبذ كك نيران م عونا
 لدم الوصال رصاوعد قل ! عروتلا باهر بماسباونن ءىضال
 اوكف عتاب نساهوعر دلل ب ماسي نبيل نو دار وتشكر قدام
 رطل عزان املا 'باوشلان كو وارسم يشل ذك
 اصلا نزرإ' لوفر ئالا علا براج هكر ارفالا لزبلابس اج ئزربى ا نابل
 هاف بك ادالكن فول زر وت قلعسر وكل اقبال نون

 ايل عك وكك باياذم وررذ ىب ديل كلا ةراميلجأ يمال



 ىلا بس ملك رك اكن ايل جن قولد ةيال ب 7
 لولو نود ثردلو هز ريسئفغ ماتو نإ راو اهتم عرعبا
 نفل دو عار اهلا بماسرلاداهنث ود ينو مذ لا
 لال هر: روس وع ئارم اب ماس فاذو كو ومد لولا اريح
 زا رولا (يشسكرئاسو اليو هر ىلا ورا ذو فلاب اهل
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 ةلتوباو وعلب وزيبلث لا صففلو هربرت اردجيار جما عداو هيكل
 والد لو نمو ديه ىازشو الوموار يطعم باق رلا فو رعم وتو نابل
 راعافطع ينام ن وليش قاع ئنعمو ايو قع كواوس العلا
 ذل لم لفل اعلا اعمال اولب ءالومد يك ةراهعد قا
 زباب دك لف ياسو هتف ومشن
 نكرم فاى مولاازوع ةالاولاءالو وا ”قانملاوالو غوص
 مابا عل مل وهلا الو لون #نارلإ هدبكق نعال نإ لا اور صض

 00 هرم

 مقابر كلا فاز 7 | ةروصلو زي صيضحر اه لنلاوووركام

 نيلي الوتس دك فويل بوب, فينيل انعلرماس
 يرو ابوقست لتس فى كال اللوك وكل طر استفإل واه
 لرياملالاقونان ومالا ف الكبدي تاوفلا قول اواو
 زاك الا تال ووقف الا ىف ذا تموت ازبار وك كو

 و وحج ديكس: قومي دممد وتم ا
 لإ! تبل قولنا ل سال ساكو روم ايلا غل يلع ونو
 ءازبلل يسطنن اا تكئا ىوعرل ا نبذ وبا ذر نكات يراها
 تار اكل ازكي زب نكو حسا لول كد السا
 الطلة روس نيل رئعو رولا اوس اف وفرلا بكا

 2 //ان كرا ن دكان تاقيارماىضن يخي

 لوقو ةروها زير عناب تال وربو الظل منا رلى وعد كو اوس
7 

 ظ عادات اهكيريقت باري كا وج ؤرطلا اا
 مالو اطر ئوالطلا لمس ل 707



 لتر ثصرو المس وتلا ل الر تنيافت لام

 1 زلال ارصلاو جتك اا ا ماض 7

 طاطا فل نم بط والكوت 4 تل جب تابوا

 اد ءادسإ عطف موماكا نمر ىدلا / كاوا زمر لبسي ورلالع

 ظ فيك الامة يؤلف ناب لاجل 200

 | ءاقاب هلل بومولا عرب ادع بمال هب ودول انتل اورج يصر
 مكشلاا) وول ا كيلط بيزيا 2 اال 'جيبالابسبسا ان اكن ا

 لوفلاذ اب يشي فرب ءةفطصوبل وو بسلا الزوق دك ليا
 "ضاعن كر يمارال ب أ ارب اهتم لكعج لن « اواو ير عيالاربتا

 امش لارا تؤسس «يوبلت لاف بح يلا

 لمنال قاطم دل هلا هع دمختجاك اونو راف تع
 ملول اسي كبراالةياههيستل / روسى زما تفالغيع
 تل ثرالاو قمل موو 1 وكبسا نى وتسدولا

 : بيوض متنا بسقلا الخلا ادعت قانالاب
 7 اند اد لن رلا افثال عدلا ىوعد رجا لهون لارا ادب
 رز عر ذاكر ارفالإ, نك جبس !ىضقيف رسيفر ارق نع

 رينز ع قو ؤد جسام زباين
 يالا باص مز رتاز النيزك ئل د كربعل قم
 وورتف صولا نءازمو ناكل فد ودلا ةزماعتيراقونرراف
 وزنا فسولالا عمو /قاماكس زفنسيا عك دند كس سيو

 اوكف ولون /اذع 0 لقانا ذنلرب الور ١
 م ا ريتمعر رااغغإ اصابت 7

 لف توعد ندم ار اغ ناك ناورعلاو ةرماحتس لا
 ل !رييهطلا ثري ويب رد 'بماصر اضنالي "'عانال إف دلل

 قرشا دفا !(ؤ وفك الذ نام ةئالر وص نيم ال
 يبن ال4 فكما الو بزعل زالو للعلا كك ن اكن او فرعا

 لالالفكبالو بي ابار ووقو ادم فاولاب اولا
 9” 00 "ذل ةدان الاضافات 2لو يلع

 طي دع د مسمي للاوف فاول ساو امس لوب ء اغا خلال نال لوف

0 



٠. 

220 

 ثا نور فاو وادسإ لق لول هللا نالاد لون كل يفرم
 آول ءاضو نياناكن اقفال توبتي ل ندور قمر فج
 .اواؤتلانإ ةيشول نتا ونوم يزن ءن كل فدي قشس أن عنب

 انور نيل سرك دل زلة عيد بلو فار فأر
 0 ئارملا ف لو ارروتنوبلزلاف كاعالإ بسك ع فلي

 1 بهن يراك رب نولذاةقررلا
 4 ا لازلت بتلات

 و وير ظ

 ايفر طع زمن واغاني بسم تاكو للاكل ذك
 ا أ, بسور ص ىو عنك ثلا لفل
 راسا مواعوب 2 نمل رك اهعوووشد اونزرنبو ا و

 لوا ثلا ىلا اجانب كفل نااكقتدلا لون مانا
 مارا دتو عدلا قاس ارسال جال ن اكدر لو ندرس لباسا
 لهذا ود قافتالال بتم يمالك ب قفد نا ى نجا 0 انو فو نابت يت

 تاسجركئ اهتسعو زرداع نب تاكل نال فل ماس
 انبنا ليل بز( فدك ود سلاف وانس ل قدك
 اير ع عاهد درارفالا 200 اوريو علا و 6

 انسانا /قاروإ ل والا الاعلامي ا جوال ورك ياسا

 .اطفارسر يدعي ار وت داكورازايقبال نسف اكو راتبا
 ايو رفاقي قوورارفا يقيل ولادة اسصولا نأ ندلابصأسم

 ماسلا 1 | نو هسكؤ شوزات

2 
7 
٠ 

 8 ءاباوسالا دعو ننارصالا وتنهي ان ٌواَتَرُع

 3 !لوال /اففل ط اقسى دالا نال دالاوع عفد ل اولد يالامرردل ظ
 بير عل اكل! ارقد يع كدثاول روسو لذ اراض يقبع زرق ظ 0 - 8 -. , 00 0 -

 آم/]ذاب هدلكرمو ضع لا بهدي سك /ازكلا نا



 41 انف دارا فان ير نس امالا ل
 0 يا
 00 اس بة سانت عضل

 واد وفراعلاواع,رريغ الرو باوتصلاو يلا ارك ورز عشد ضخ بز
 أ 7 0 707 ا م4
 ير ”معريعلا 5 مريت رمد اوشن 207
 سو لادا ذك رزفاوع ياك منا
 #0 111 رع 9 اذاكر شل
 اال هرم ذي فلا ديب دل( هن لد
 ا انا رولا نكونافا اال جا
 نيعلا ديرب رارتارعاو هت ليفربول هزي ث كلذ نيب
 ا ل 71 رى را قالو اى دمي 2/2

 دانا كعب ل 0 هسا
 م نالت الرف نبا ردلابماملا# مسوس لو
 ”رادافدفبت ناجل ةرراطلاذ 9 يزال راو ترابا بم

 0 ده لكر ذرعا ىقاا ذا
 00 لاف ذا ءاشرهن

 74 زول ور صق ردك مرلااذم أ 0
 2 مالو اولاد دو وع ينال ةرابعأي ذاوك/بارتشلاو ذم
 00 راب ةأرما هكا 94 «اررما
 720 الوقت اكفا رروصلس ابن (تئاكزا و عدلا ربوع
 رروا ثدي مهد بمس هاا

 0 اا
 000 زال ناويرو جت مول انس وك الن يع هذ نع
 ركن زال و ل قعاللل رن ميال تاس

 كنان كرولا زرع ا
 مو 1 ماب ن'لاقلل اوئدؤ نإ /ْ اه تل

 لجن دنا رع قو ردت ين يدغا فاول
 و 87 5

 / الو ساو نسر ضرب نيل ع دك



 مولا اقوا مرق نيرب أع ؤملاوناويدلا فيلكو اداوم
 زول كروز اذااكورمطو لوف و علو نيب لو اكثرها
 اوك تر تورط سا كوبي 2000 تسولرغفب
 فلك عنب تامل رنين طا برو بو( دكن الاسم
 0 داق ارقبوا اوبل ةلور وكذا رولا يكف سوبارو

4 
 وقح

 لا لس ولاة ليم بركس م وروا قرا رود مو صلي ازكو
 كلل تن اور رقص زر ارالاث بذاك اكوا مقا ذاذن
 ل سرر امىفدادل لوبد كن كف ناكر لاَ 2
 ولنا ضراتاعالادراؤالا نس يفابأ ني :ظرولا م نال فلل كوبل
 7 م رولا امااوع ا

 لالا لهر |مككنإ نبا ةرئافلا تاكد وثاز 0 ْ
 باطلا شاب نع ارواج نمودج ناحل 56
 1 ( هاوكد ورول مثال وُ لاول بس فولدت
 الاس” ضال بث ع اراك زبن تيفو كا انى وفا لا ىوضرلا
 يا نادل يناس اكوا ةنبلاوىوندلووالاب ابا نايل فرح
 يلف ذكر عير د (نللاَق نالتضالان اكاد اى ث لاول
 طم و دضالا نكن ادرج سدس قو تمبالبأ ل

 ودا داو تسي راو
 7 امداد نسلق ل خسو ا

 نب

 د

 نازبتا لئلا دبر 0 سلم رع ا



 ظ عفش رو لاا ءاهيت سس اهدطضاول ناضج يبت
 اماسي نفلاو ءيل مُر فالضاذم نا لقياك اذار رتلا راش

 ماةفنا ماخاب ظالم اا رشم ول
 ْ سرسور داو نضؤل اك ار ارا افلصاو ب
 ١ فضال وكمدعوإ 7 رولا بهاسبزمان نر فال ول كلبا

 : ونوع ىلا لم كل
 وفن بلف فدل فالانيعسل ل ناكل ربعي فالصاناط
 اهل ىاواربالاء طف فالتفالا بشت وأ عير" ب

 ل يي جالا اقوي ابسا 00 اورلكو ارباو/ فلا مجول افي الم

 كين ضياء بلعبا كم ذا زمر لانضع كر موس
 مرارا ةر ايام زكر خت 00 ياارب |
 ور ةراعولا بماسزف شعل لوثر وكم م 1/9 مس للان

 كارز لادا روق حسم كر 'بماصإن0راوإ سارا نادجلا
 [ارساب 0 0 تالا
 1 لاقيدانجاا الامد نلف ديلا تلاد ع
 وعلا الطن تلار دمع وسيف دنس ىلا لم ب اهب و ويم

 000 وعل ايف

 تي راك با زع : ر ما لالثفاو هي سب الوب 0 3

 كوي ناار الارجل زنسنال اراك اا
 رم 2 الارعل / هابل رباع راكع ارتب كامو ل وأ

 ظ 0 نال انا كلال باكا ع دامو يامر ادع
 ]واج ناو ؤخكال كم قلل مزالربتوم ناكل 1
 ا هربول نبك ى فلات مقيثافلاك
 اد اربلان ل موسع ادد ل نكي عرل !نسوازمو اواعوا ارْسوا

 الورك 0 را لاي نور نيو فلا :

 مالا سلتا كتل ع / "فاو ادن ك يلعبوا
 مارغوسلالو فل تار ان دررعواث موال لوو تم لى اد
 ا هزل تابوا 0

 كابا نمن اكدت اهيالاهعرررلا بنر نير ادع فل ينل



 ايان ول ول اس امان اطلاع فل ىتلاب مويعلا ريس راو ضنا

 فينش را ذوو عبور يكبر
 لركن فرراس رايي شاور نب نيو فرو هس
 ظ مالا صررة كو اواذلال د شكوك راب نوب
 ص سو ارم لق تكي عتاب ل قوبل شرع فلا فاذا ويودع

 اناا يو ضيف مانا كن نيل دل ب ماسر
 كرك فونت عربا ةيارنل "شارب عطنا ولك تس
 / و ذبل يتزفاد لاف ننال نول

 0 لوف اوحسمو اهل اذماوكك لل نولي نان وك الا تظداو غلا
 ليبلؤث دئضرركو كين تسل, لاطدش برو ةراجا جايا

 ن1 يفرتحلا لنمو فلاح ارك هاكر ششي جو يضل
 00// يس فين ضانوكو فرس تا يلو نصف
 سنقل كر فعلا رفا بلا نمل راصتر وطور لا
 رع ونإلاو فلتر فن سو الك ةرهولعأ تما ودع و وم عداكو اسلم
 ةرورصؤك رع لركن هل شيول دقكراص راى قل ب
 لق عانت نا منكي د رت ظزلللاف لو يباب ديتول قيلت ل 'ىد
111100001111111 
 . | ناآقا نا لاف يب ص وول لون لور صم تلا و هركأ نلوم ككاو

 "ميا رفد ةينبل جول هقل نال اب أرق فراك يبل ةارل
111111110110111 
 !لوالاو ئوتسالاو شل كورا ممراش كا ىو شما ف ورم ّدب و

 اىوعصن قلع ءانس كيبل ةرإنر ءوونلاوئشاوملاهراهتعلا,ل ماو قبقرلا
 الا عوز ىف راد ردو لالا فتغ لؤى وبد تيما تما
 راينا ذك أر كاكا كي اكسل تبل ناكاف ام
 07 ال يبا رهو بجلاء رمو ين كشك د يبي يغملا
 لاف كسل سويوب اولا عسب ا دنع امد يذم امر و موقلدأ

 هسوصدعإ رو ول و يي عم عود يكاد راس زيي يشل نم ةًرلا وفر
 عورالولام/ يقرر راو يدعال صين اع فشعوب ل سرة يراذو

- 

 ايه راف اودع ككومدجنو نر رع نوكر نب فيحاول |
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 /د لالا وجسم نجرب ذ ناب يرو لذكر يعتلأو ةروصلا زم
 ملا اواو رجول عوول نوف ووو بطلا لوفر دعرأوب كرس م يخت
 ايردالبصاسزس ورواد يعن يطخت روك يسر مسا رن
 "موو طللامازا هن ل دس لايف قرن عبد
 7 نارا ةيقاقوبموزيسنلو مسوي رولا
 ١ ٠ نلف صو الور مياس الاوردلاص اسال والا ناك
 . ولاول نار رو يلتزم ةطكو الود نئاؤو لرد غلو
 الوالا مارق ارباع ورم انكم تو الرجس أوس ب الانصار ال نم
 بضل اىوعر نا ىرمالا لة ريبال مدعم قل ئوكرب سصخرضم/عرلا ًْي



 هرب ودباب سا زاب داس وفيلو دعو اى دلو

 50 فال دع عتاد و 11110 0 اود تحرب#
 نوه بانل يورك زا ديان
 ط روس اسس كير 0 لافولا عوز

 المو 7 بس 1000 ىلا م

 2 11 ودق عا را هال يوشع وانس 1
 ا دوهاالع نعي نقدا اوعي اىللس ف دسلا مما

 اة سك واو ارساء لإ هر يل هاسور رف ادع

 عياديالا لصف اهنا نير ل اراعل رمعس ل وك و و 9 علوي الا عشا

 تالا تلا بلذ عئلاَع اذا عاملا قرم نا عا نوم تاو

 ارنا واسد 1س لوبطلا بدم يل خا ضاكم و

 21001 /عقبنارم اللاوو اكل ابعلا تو ار
 راع سف رست انا اهبلطعقسارعأو يزعج ودين معا

 نول ناار نوفاك نيب عاربالا لعب ان ولان

 هاك هلديع نعل ناك لري لذ عالبال سوى لذ
 0 ظل

 0 نوهناروصنل نم, لبث (لفنالاو تع لغادم نع
 سارا نطوإ 00 الاعسم ندبإب لطو ردع يملا ماها

 2 ديل: ندع( اق سجاير تيسداس ةرابحي ورمل لك روب ىذا
 يحرم يوم اذ عزام بلطب
 5 نك اا نمل ربط لالخ اب دادي لعب

 1 وزاد 7

 ل يل نيبال نواب ا 41 اء ثلج اودي
 و او ئار/بؤ ماضو و راهم كل نك مو ا

 0 ارررلا بفاس زعل تدق ى وعدل ب ان
 ظ اذن ام نب د زي مر نفع انولابماسؤنال

 ا الرو و لول منك اوبل ملاك ا وكنا
 واوا تنل كح يب /نااذاك اضراب كلا ة نب نيل يلا

 نر تاكو نو عار ةأرلاو وأ اراك



 رو
 ةرابطو عزنل باركت خمور بلي وزال/ انعا
 | باز لاو لرد ماس مرد ثد ب واؤلع الب ةرمزك نال ل

| 
 01 /ازا لإ الو نانا ذاقء لاذ دل طنب هلي عك
 روف وزاري بمقتل مو ندطل للاي رووق لرد 0م زعر نم اتم
 نعةرابعيناف را اهل اووارا يل رفخلا اشعل يان دلي صاس زك سيب
 بيوك زرت ابوك لج نإ يس ضو إؤ نيك ئب
 بالا ار زؤنلا لكهضلان ود تارللض روسا نيطما نال اريوللز وا ثا

 ظ قم اهعدااذا ريل ني زا هال وص ارم و سرلاسو الارث
 يؤ الا عد عالا فالس نمو باق ايدحاد دعا نبك
 _ هاعواطلابزارطالا اف تفرع ايل كلى ظدووف بسكر ؤلا
 نطو ا ةدعنوبو تنل الوااذاربلاا ذب نام عت اىوتريؤل عز ارصا
 يور امثل ري عرب ل'ناطارللاواوننلا صارو ئداواوس جرا
 عروب عراق بنل سكاي اذا مريبد: عساك لد عرا
 اذا هديك نعد ملون ناروسل سمعا غرض يال لا رز لور
 ران رةربلاذاابديقم لسا لبن ب نولا ف ذك يس
 واذا رووا اف الهر وسار ممل ظ دول واع جرا ذا ارثاو مسا
 نايا وراني نيل موا نسل ابعواول ةياهدكا لد (ن اننا نموا
 ميانلا بسس :رعال البيشي يادار كبك باور تتم
 وار اذان يلوصفلا ماجن ركل واق بسك نم ا طوسبملا و
 ويضم ل فوتو مالا نود يتب اىرما تشوازا نا جسار بلاد

 ولابهاص ير فرضيملا نع باور ورد فسر ل درعا عراك
 لودر عنا كنك ذات يامل انلا
 نلقي درعةياورومو بساع غل وز غم سوي باو رف شتر نا 4
 ظ 0 اهتاعبا م/م او ارم فروطعسألم نمد ديلى د ظلما

 ظ 0 ناكر نا الد للاسر مدرك زنعاو
 الد هزثاع ارو لاب عرب ير نال راح للا نمر ءارائزت ارث

 نائف مماوعد كوب غلا نظرى شن امر لدبس لف بارما
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 // رم كنب ويحافاى رانا طول ناك يدهالا جانعلنسنيج رفا

 ظ م راسن اهلا و 0ع
 زامل ناكر يلوذ نمر عالى لذه طعاما لاول
 ممر كد اهديلىدد عرفا كرينا 2 ناببىدلول ارو

 كارلو يعبة يدها ةيانعل مدوعأ ني نسر فوه فقؤب طيف وفا نانا
 تنوناتنو ىرلوراوقرلدبالن سورا رايتلا ول ناد اريل اازيب ورضا
 ا وقرا بأ لك سمن العث يهرصا

 كا 02الف فلاب ل وكورضد يال اهارب عمل لوك روش

 كارب طوب لوقو هرزق اكرر طفى ندعا تنذو ذلو راو اذ
 0 20 ' وقل, وكم اصلا يام والى اال

 زكا لد لوين ارينا والا ناك نكن األ ان زروق وتين
 الإ جراف نمركذ ذا نيرو ءارمبل غفل طقو كورد ارب نويكن
 نيو تنسو نابي
 7 كارعال دولا امر لكذ عوكل المسمن "4
 هررمالف ل رانا ت قولا, ننس ديلا ودوم نرى دال' ناد
 41 مو انسسكاذم (جراد هرمي ا 3 راو رفالا همم و
 رئو نروصلو م الاى وا رثريلاا) لاق قد زكال اكول المس مل

 اعبر انس فو ناو يودع نر اد اروي لسكر ٍئارماب ماصرت
 اساس نارلف قكلاك وو يودع زيمركواذ كي اهي ن ال ؤفارلان
 عنيفا رت بزلال علاوي برب نا باولو ثلا ذك
 لملم اكثر نورها يزف نمد نا نايح
 ها رع برا ف ع سا

 و كي موال نري ناد اداب
 مب لاو, كدا ادع يرو ران فرس زمور ول ظ
 نافاس لتسكو برر زر وتس اءززن إب تصر اف ورا ناو

 لأول يلام اإل يئردصا ترو (ناورطفاد لاكي ذوعا عت
 را طز هازال نمو يب الضيم ناري
 ةلعساصبادزب لولو فقل روق ول ةرب علك كيرالا زينل

سلا 02 رامي ةأماري واولو فلو عك يوما ئ
 لوا م ابرز 

1 
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 اراء ,وضوف اوسع سيرفع تسي اسكر لا نام ندم ١١

١ 



 1١ [م راو راصل لس خمرعر مو ىلا أم ان عطب لوز
 ١ | نيزطاف لكلاب مبيعا اكرر مو اعسز هكا دل اضم
 ١ اونا تكد كر يادعاو باه نسكب عيبا
 لير الو كلانا ماهيب الن يت وزافطور للا سو
 014 ريع ازبراد# كايرو رتل الد الظفر ب
 08و لورا در اواو للا 27 اناس لالا
 ١ يور نشل امر مار نيام يبلانا دريل زب ىارن
 ١ افرام و دلل بل تبطل نما لكلا تلت للا

 ١ [طالعل بغاز دنيب تال درت عراك يتدظع و 'يظلارتمد
 ١ | ناك نفاطا بالا تنالتما/ ولان الباني ًائاقعن!
 | يانا نو ابزياني نيالا د وسال سم از لذ
 ليطيررزبا أر ار عايرب ذاع زجر ضارذ اسي هدرز
 اممم ؤانرم مكانا وريلئ وعلا نوال براناف رب لظورستلا
 . امنصوتساوع نيرا مق يسكت اري ندر مد ادخن ا
 1 0 راسا ودك فد ارب وريلاؤوور مسؤل ن وكن ادع
 للجان صإ قلن ا بارا اهئووؤسو جامل ن دولا
 ارسل دبر نم كلب فالف لوا يلوذ نسور وعدو ندم
 هنوتحسك لعبا مالم هاد دسار يمان يحسن عانت ذيل ادا
 دبا واوا القلق دعسان م اوفو زان لربما
 اناا دهاو اي ارو ونسير تنس فنك دبر نسير ا
 ملوأ لذرابتع دعؤبو فأن ضو شرعا لك واذا يومكم صا تسود

 8 هم مذفان كلا نسناس لذ نادك ججسأ
 | الصغرازاو كلر اعاد ويإبلاناكاذا فال وة وزن
 باسو وفما قلطمو روكا ؤرماو ضرر غلايضداز العب
 | كلالع رار لوئرارسلاؤ رسدقلى امرا رب نيتي ضلااذما

 ظ داما ار 4
 ١ نيام اسي فل ااككءنانيباتطفس ريل ذل ةردار يلو
 | ةييلط زمانا ف وسو اتزانول زيان اك فرصلاز بو دون راحت تخل
 | ديمونا وقار اشم هزي لكم دنا ترا وافاد كبور يصور
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 21101 ا
 قاماسب مى لا رع ايوا ذاف علينا هربو نسكب 7
 7 97 يا 21 ل
 ا 7 /

 5 آو رام شيرعرب بناس ركلذَيب اءاهن ان

 سالب طوب زلم ماد هيغل "ا 0 دا
 0 وى دل خس 0 ارسم ضف يبت أ ىلا

 م/م نبا رول /ريظواو ول اردو نم انعم الادب 4

 2 واما مرر انوطلافراؤ ديب كاس زيبسملا
 نيالا ف مرج نسك/ نأ و فيزا اكمل ناكر مرايا

 مسبب ابلاوو ماقاو هزيشرلد ناد الثمر ا / نبل 0 2

 08 0 اريل ودل اكو سكر مانام ما

 نممرب لولو ضزلا كو ناك اىلد اونلاوذف روب | عاب تاما ظ
 ريد نس سو را األ موال وع سلا ودوران سرك

 هب يمك جوع يعمم 7 242 ظ

 عرابى ا تئوالب روتي كك :لسمب الاى ودا نيمازم
 وتس, كربلاوو امكن رطبا كيرى ىاطقس يارا كورس
 هع لرد 0
 2200 0 م ارم ادعو سل ل الور ضبطمأ
 52 ءالدرلوث ٌيارمل عر عرج
 راو 20101 الو ا

 شكد الودي علت 29 0

 كي قاوكابماسافلاذم وارسل يم افالا نام ماو ادم وس
 رز دلال اروي خا يعلو بحس سال رارقالا ا

 000 ارو أوعز يرلا مازل هان إن يدراراوعاساف اا

 ينيقادجاهلاب نما ان ديل وق مداوقد يحى ا يللا ينير بج
 الا شل دوا سعرا لون لانا نل عج دلع
 هيمو 220 ا

 سه ناديلاربسمول مارع راد نسمع لمد ْش



 7 7710و رونا مرش صاباورأ نال ابريل ناي
 . يو درعا الرف وهرب نا ةررمو ا زيوس لع ارق حا
 ظ 7 بور ئلزربربى ا باو 74 0 '
 ظ 00 ب نإل وقل اطوال كيك ننال نور
 اكو نيب ربما تب دال نيرائموو تو
 ماد ل بالا نيزك ناو لاف يوب 2
 تناك روب ر «اننلايعو/ اواو اهنرول باكر اضن روث نان بكل يلا

 را ريا ذو الا تكون انلا تدلون انيس ار /رلا

 ' كبف ناار ركاب وكما فما رو ذليل
 الالفي حالو قلالي دس غش رقتلا از تلق اول ابنتك ثنا
 ْ اهون الطن يدم لانا انلة ب نا

 ١ 2 162 ام باوصلاو عداه لا ةرابحلايزريروصب

 /ريقربعلان كا واو عا بسب

 لماع رئجوبف "ولد مهب ضتلارعا يلا علم, مان
 /0نيطررب لن بع 7 واى اروع رد لب ماب وقف هس
 تعابصا يهد يورو عم ئوارملا/ عبو نا تاينسكو رم
 ١ روان اونا 7 نمي هولك ب و

 1 سلول رهو شرلا ور اسذلاب اوم
 . ا 6 اعل | وتد بارصلاو أ كويل

 اماسرو كرام اثر ئاورارثب الدبل وخررت وول عمد
 لولب واذ تنب[ق لازإ بيار فاندام اسوس
 لطرد وزير هدرا ير سر طار يظراعل نعال
 بائدراز /ىليط رابين 10 هر ل 1 ناار دلاكرق درا ع

 | هاف ارك الدني سبر ون ينحل راب شا
 3 اذ قوكرل "ل اول ةوكرلان / عروب وحد بس

 عيدنلا نوت رادع اك 9 د بن
 18 17 عانوا 700 ل فار اكل /
 روس نفاع 1 طا
 رو يورو عايريرا ابر نتج عضال باازب



 موافرمف كة علا اهيفرل فيج ابل نماوالا د ل بو اغا كو ١
 لاس كو قيكر الو لوالاو ل2 برا اع اء نسكن ال

 قوكردلا مال ى وعولا نيوردور لودر مفل اع و زو رايك رز ئك روس
 را تلم سبل ا قارتومد وعنا ءاإ تب الق ألوف ل فردت
 رمق مإإ تسرى اه مااا سرا اعبب نال زوز ا ذكسإتلا

00 
 رام لالا اضف سرع قول اي لوب يرام لفل هلا لس ينال سال
 للبت فاتلااذ 1 1 0

 راضفلالا يصر وْ للري باوصرياهنااب اى رخو نال رعرلا

 وتساب ابوهم
 كرو ت ووعد لن ئا مي اسلابا وعد ئ هكر وف سد اع
 ملول راقربولا لبر انيب ادع ةدالولاتتورل/ق واعلات ند نم
 نادال وبس لرب قالا وز لاسر دل بمس
 هذه رداولابلاة وعدن ئيعبال هدعلواومولو رتل نع نمو
 وليس مازفاو قو اقول املا عم ب عطاك روس
 فالك رقى رتادوعان عل يارا ب ماس نك عى لولب ل أ
 ”كلانمدبولرلاعإ دونم وجزم عاباؤانا فرعي نفور
 تحرر بلا نى رزكة وعدل مرسل( لال المال ميلا فقس

 ناركال اكرلرثلا» روك جلا 1 مق عباد وع :

 هربشم ةرئان ريال ابوس ن كل يوكو يرن هتانعأ, لاول
 نرمي ثلا عيابلاوب راسل مس تولى اسال

 دلولا باسعار, مآل 2 هاا
 7 فعلا

 0اس ءارملا فر ذل وق لو سل سئل ةريال مل باص ادا.

 راةوعد وينر زف عومرم ني( ٍءاددلابصاصرانغاهنايبء مف ىناقتالا |.
 يلع او ربزلتناكن اد نتن مؤرابعلا هلم نوكناووألاا

 و 6
 75 يىل

 نبضات باورد تشر شاول قيمر رلولد ما
 ٌحاردلاب ماصر ف ئم انو زول و مارت ى ام كو رأو ما كسك لرش



 نامل مسام لول [ اهمال ونت يفر ديتسكاد يرو
 0 نمزقادارل م/0لقال نيباهتراوولد تجر لاصب علا ع
 دسم كي سيال تروا سنسد جب
 هل ناكها نسير تداولا ردك
 دوال ببن وزولومو ورضا سسك نمازي ص يذلا بعاص
 اامون فلور تو عيبا ضار د بناس جن لانس ي/ نم
 ٠ ليلو
 ب سلول ب اكوا زلم وبل ةددوتب/و نما قس
 ووو ارو ئفاول بعقل زنكي 722 راو نسر اهفال ذم
 0 3 نمو ايس زم روم ورجل عيبا قوكد رو واعر ا ُ مارتن
 "ات سوإابل ماعدا لاو شسملاعوااذ اف التر نامل الكرلو
 211 الكل قالا نا ارم ب عرض اديك و ابل نم خيرفلا

 هبل يؤتنإرب عّلق بصل ذ الو ارم ودع قانعال لك طاع
 .. عراك هب يف ىذلاو» والا عياجلاى دا روفر سلاف باعسٍ زمتدبم
 |. |يدالضملاسالا ةيرتور دق وفم قاسعال ضقت ابن اكو لون املا
 امانا ق انصار فبقلن ان مدري امعابا صول اننا ةدكزسإ ب
 يكن مز اوم ءاكطبل ارض يسال ةكل عوتدرجل وعلان نم بسس
 تورس الان هد وبد ةيقرلا ل قنعلا اقتساوب عنان اد
 2010101 زعلتك ا اتا بدك رت
 ارد يعب قتال أبت دف نسدلول زمول فر ول وال اتش
 انوروا ناو ةيداعلا شر صلال ةرابعل زين وم يار ردلابماصرم

 مير رول موتانا رافال ذن يدل داعب 7
 ندغلوبا ا راؤالإ وا روور بإب كا دلو نلارث مادو ئس د مارد
 كرف قارن يور صتقال علو زيد 7 قم ةارلا فلم
 مس لا فام زياظ فلق نو يغل و سرا زنا للقلق وبا
 هروب رداد يلا الص ةرابطور تملا باوصلاو زينل لال لوهان باول لو
 |٠ قبلان اكاذا ويد ةيارملا حمى اكلا ةرابطردلابماص طاع اتسم
 ١ | لاو فيصوباوهر ف بياعل ان دو ى ربك اوم هس لى ذل ل اقف عرس

0 



 7, ةيفالطلن يب دسكؤماةوعد عب داك وهل نبا وف نافل 200

 ةاساو فتن ئلناد د قا فلا ةرعد عئاضإ فة ا
 ملون جل يلا بصاس اف ىكئ ارصنلان باكومأ هولا وانس

 ميسا لملعب اهنا, ئيو شكا فد
 :/نللززغاقسنلوفةاو رياك لف يدل و سب سكأ

 نول نمد ب اهاكاب عاصم ريق ئك للى رل قالك بريف
 0/1 نوطل ع ونحمد فذ اس راسك اسس اغا ب داع كازو
 كولا ريد مرمي يف هدير اوسكار م طعنا فورا

 |١ بسلا نوكياامزدي مايو ار علا هيجل ضر افطر(, لبلاد
 وبابا ياني عناد نوكيرسدي اداومسب اس روذلو دعا لق رم

 لا 2 شلوى 'و ياما ربو ل قواوس د ةومالا»

 ليف اري دزغاو لون ارلاؤو افا وا نوكيا ب رالك نإ 7

 ل لصارلولا 200110101101011

 ناوعا نان ذك اوكار وآلام عيلول وياك ا كيلا ياهو
 اوي للرلا ناار اللوان لولو طع عاررلا ةرابعيؤ دي[ ري ريلا ١

 عيال زمد يبا نو دربوم د اكناكذلول عيكس ب ناجي مسب[توو ظ

 كلوني ةشس ا روكا منا مزيضلو ب ل
 1 ا الا 24 'ّ

 قؤمدغاىرلارعلا ىانم نفى ذلازتعلا ل ل ءاموسو ارم نمو
 سراميك اقل ارب يصل نعول شلع رك ادع
 ناار ادد يو اولا لولو يلازم أو ررزدلاب حاضت وو عرل :

 بف ارا ياتو لبيب اافنالل' وس نيرا
 . ل رانا ذل دعوت, داوو هرقل ف نسر
 ةداعلا للا كفو شومر لان نايس د اعداء نقلا ال
 0لعنرادبيبب_ذلا لاعاد لاما زعم شبل بذل يف نذل
 لئلا فورا ينسيكيرعلا از جكوب لاش ئرمال ىلا عئانم العلا
 1 ركل جلا ال تلا يو اليس ال ريلادياع واعد الون م

 لرداوا ومين عال عنان ع مهرن واكو نضل را امال راق نم
 / نادر ىلا ربل ىوحبد منيو هلق واشار يلاوذ ماعواو كا صر نعل نب



 _ راق انت هيل دراذاوارراقا ناك زال نفاد راع |
 افا زينا راكد يمان فاراب رشا اريل يئ مال

 /لط مو كرير وع واوعد نارعن رف اوؤسل ليلا عنو فرك
 نب لزم لاول ئيوربطل ماعد مر دن ف لدار يسن
 الانا روصعلا ضمنا زبن مي مراز رك ننس ناوفذر
 ن سدو اميزثى ا او نو اعلا زلوم

 فلفو نابل وداذا درعا ريل نوع داب سلع رطل كيور رمال لسا
 ليلا ةرابعلا لوك يسكر تسكاو ةيارا غال نام انها نعال

 رابعا ونال مبا رب نيس تسمو راع الة ردخ ين
 مطاوع نال ءدردا 1 شال موج ومو لول لا

 ايم عوايل كلما )تل امرك يزيسولا :

 ارا“ كو حوران كور ان لرجل اذ
 كارل طولا ذر نقلا نيرا مترك
 عيال مدلرس ا ذاررلاو هةربل ببن لل زول, ئيبرق اهلل تي
 ا كومار نرسم طعاطيسلد كول 0

 هر ل مال زورا ازمات 272 0
 وان ناف تمل دع زوبر بشل الرمق اهيرردل'ابم اصر وقل
 سا ازيا فرمر ل شار زل كو رامي اظل سلا ذم
 .ةدس جد تا ٌةأرما تنل ى الوله افالأب كك رسم
 طك كلا ازه, نمر ال ا لئجسكر وزد امة صا مارق 'ج
 لفلان اوو لوف را/ نعد سر قار راف 'ىل يتسم ام الطالا ذم نس

 ليرؤلاول وهلال يرلار ارق اب إي ئيتجكئاولا وصلا عورلاب ةأرماو
 سرك ننعلاو فلاب قلع ل لرلااول ورا وأم اوا يوزرلا
 الكرز ياكل عون مج صن ة لس نود
 الابل بجسم نموارتبلت لولي ا بيلبالا لوقت نيبد نيت
 ةداكبا نوم نيس اؤالا ثا راوالإ نال ما اوراكل

 دول ازا هبال شرح دانك زبر كلك وي لمان

 يا

 . لالا ل ذهقدا/ ندور "كف يزتلا نوبل نيد كو اي

1 



 نرغب ما نام نك يانور لة بت ليربلا
 ولا ضلك د ناك طلال: ذ تلو
 6 لااا قط مرا يئن مؤ ضنا موف وذل
 و 2م نزل ندم وو/ يو اساء بصب ايكيئال سلفا

 جاد لرد بي يعاتب غوت قدنلا
 « متنا ةروصل وزر نايا لدليل دوقعل هزي نال را
 لا اغلط دالك الل بصل اوونع سس ءاضفالا ارد
 تلو طم اي عطس هقول
 اخاه روو سس سي سل فوضت درك اضل اقل اد
 با منؤجكمأو ايبؤوكب ماهو ريفا اولى تن وراكاكأ

 رندا دبل سزوكي
 200 ميسم بعل 5

 لك مله ئلاففل زمرد بم اصرف وطير راهي ماقال ٠
 كالريشل اول رامات طب سلك انا رز يي[ ياشي
 فلوو كبسم صار نوب نال يبل دعبول ديننا
 راما طيب ع اجلب اك ضان نبع لاسم اعبر[
 قيال م اسوس اولا
 اما و عادصوسدم/ورازف ننال لق داما ب يلد مؤلفا
 نير” بسفوا ا بوح نول ييغ
 كج لات سرلوف باو نر ربو سس زمن وكاوسبلا
 اهشربور النا وقب نيام وألف ادرك يف مفرج
 للولع وصلا نومدزملا وك الكر انك لول مد يثرب نيدلان لع

 انلووادعا”خ نيب عمير ارلوث عامر غفل عكر كو اول لن هذ اف الف
 نا نول لوقو ل والا دعو زي لف لل زئاو زل في افلكا

 يل



 [٠ هلا اساففل روف اوما زيدوولا ظفر تال: علوش
 ل نوكا ذر لزاما نيو دع ظنك اال للاب دا كرلرظف
 تينا مار نول ني كل لاقول ةرارانزم ابي اكلك ا
 كك يدر الن وكل لبسك ان يمال كارما بع سبر اذان
 ربا( كسسو كاف رايت دع ماظل( نددالل عيري نظاف"
 دلاله ذمالا مسي زكا نم وكلاء وهلا طنطا عريسا اكن
 ةراسسلادؤل نا هيغر بعل ار كد ور عض كل رجول ( لل رسم
 0 اد ارغب ل ووفر نك لاو يه اراربقل ا
 : دنا بارصلاوا صفو علف اوال اكو ارد ركل
 ل ورواد زيرو لاو زم د جاك زل فل ف كداظالإ
 وادب الفلور , يرزولنمراردلاو نونو يك
 ال را جاني تي ال لوف حطواوت دون وروما لوكا ودل
 دل بيلا يستقلها مودرن اعل ف ذل لف يزال
 . ١ ىتراوللريفو تقليم باين رق فد ار مزيف
 فضول تن دفع أكن ال أملي بارثال ل قالك
 نضل راو زد رحل ارم تضاولع و نزلو ازا د سسيترصلا اذ
 املا فرط الاثواب ثري ازا عاف اباوع عونك
 رطبا( ن الكورال عرار جل سف ك6 بؤ راجل
 رافض بي شيسورد ورانيرلا اذ ضر نإ نبع جل انرعم
 لظالاك نوري الثا ذلاونلانلا دلال الاب
 ْ "لامر هضااع وكر قنوع / اال ل والان دبل 79
 ان راوي كلا هع ازو روم هدا تالف نإ لوك
 روع شل رك ريرقلاو هد نواف لو جادا وتو كرك تو ىو
 ةقرارالا اني ن الراب فاك بسس رس وع كب دال انالمالإ لرقلا
 0//لاد اراد ف رقما كم دع ام لرلااذاو مولاو ثروماوا مل
 سم حسي با ثوبا نا ع سك يبي طورارئالا مادا يا
 م را صر دل ب حاس مم ارمزو از موس ارم د2
 نايزاماو فالف ديو هفر از الام ناناروصلن نعسان ا رصاع

0 
0 



 رادو عازل رالف صوتا سك ير ناو عال ارنا صارسملا
 وشكر راد الروت دعل باول ول نا زيبا عوبوصتا
 هوس ويرماصنمؤ دفنوا, نعاؤال د عير نع ا بماشر اضف
 ١ ى6كبماسر رك الدو و ياو سو عر ردع هال ما

 يلف نمد انداديوبلوقل افلا ومازن فيقع ردم
 وذ رار رمز برد روك يعملو 2001

 ادبارفال رسل الورق, اع وذ الر يعلازطاوبال يحي ان ساو
 نيدلواللن رمال ندب ثلا رام طين اهلادري ع عيبا ع مل ا

 م ناو, عساف نيياورلاى رص نادينا تل للا تلف بارد غأ
 كلك ضل ن ار نيلوالا ندب شل ن يعن ايلا هك وسن نإ
 ماسك هرفوانييلوالا فلورا نادت فاد
 عدس اعاد رك بؤ تاو راكد لوا جاورل نمو اكو وباي
 فالوب انعإ او والسما بإ برا روس ورعاو ىلا رس

 الامرد تلاع لاول د راو ا الفد الف آلا
 4 اروع ويسفأ يو لا دع قول انوا اراشو

201100 
 لول ممثوغ وف ثلا اق ذيارمرلاىل اقر دلا باس نسر راق باي
 لون اكمرناعإ عمرو نعلن اسارمو (هنايح تعلن لح (سوارتح
 يا وجسانام لو واسد! حكنايب يانج لواعشواد

 تس عوز نمد فك ب ماصز ا كلذ ز ءاقتقان بعز كلك
 ملل ءارربلا وارغب صعد رك كاطع ومد الح ت ول اوس (راوهو لاَ
 و طك كتغ ان اووف حمار فك يزل ف كولا 2تناكو
 ( ذل ةاه داع قنا, ب ا كليكو ور بغار فوتو

 رضالع/ضبلا 0 والربالاريزلربعلا ارب اه ارا ق عرس ظ

 نا دونما روس نريد تسلا
 بو لة سان اهروصت ريغ رل هري و هدعو اراد بعلا وك الئ لاضالا»

 ميس ماناومد لزم ببحتلال وتس يرطلا عرس وصِاما
 هاجد لؤي هلل تنين رفونع/ دا ديلع بيزيد نصل

 ليلا رابع لتجا يناو مل (ؤافلالا زل كك واراد اركلا ظ

4 

9 

 7 / ا ا

 لامر ىلس 5

7 2070 
 6 كغ / 8 ممل ا

2-01 



 صابر واف اداب بذاك لامعا ونون م
 طاةافنالربلا قرلارثو افي بدلا 0 را 1

 نا هدو نسا وزرمرم نال اوان (قواوجحكلا
 نأ 0 رزان /لضز ا يزاذؤري وست ظ
 ا "71في اوبر دلابهاس تان ادب“
 الكرات نربانيركن اق نبوية ضان لؤلؤ و
 اال باوعصلا ندر ى تلال بوصل طار رن لامس ىذلا

 4 ناالا ل وقس دك ن اكول لال ب ماصر اف ازعل الامر زال سمال
 بهل ناك اف كنف قل بمال نوبل سس

 , 70100 خرا لالا "نسكب نال لأ" 2 ار لوم شا

 | ةزدل ماهذا سس وكبر زل نم م لعاب الضارب
 قول 5707 راو بضرب نال سيم ورمل

 نلوم زي فان نعني نيب مرسل مسن
 ]اال المل وزسأد طعال كيرلا دز ةا كارم ٌءضبصلاو ب جلا
 رمال ناو بزلافغلا يال "6ر7 ك7 سري تلد ثمزطالا روبل,
 مدون بالادب مال مارلاو قدا عيار دنس ملل
 للزيزلك وب ا نك مو سرك ْ

 /رابىاف ورعب يل بسم وقر قلل ر ارو ا بم (زطابرا ارك
 ضل ووو روس نياعو نعال تتسم زا كب اسال و ورعلا
 ةلئاعل ايسر ءاسمو ببث وورش ياهو وشك بلالا
 لاول 'نولو دعو وتلا وسن اعد اسرإ ع ارم 8 و وسلا

 ةاو سور عروقي اراء وبصل ولدى و (ب نولدلا هذم

 ظ ٌءادابم ابم اصلا ةرابعلا زيمر ايسملاؤ فن قسرررلابسم اضو ٌمياوولا

 20 1 9 وتلا بح

 رالاال بسسل اوس ن يلوالاى و 0 لو ةرارلا

 217 ادمان م نإ يدعو الدو يا سلا صم لكم فأم اذ
 قرارا نع كر ضيرلانانل» قوتك ن يلو الازم اذالإ
 صيت طر لوف رقد يارد نياك ضل اذا انزيم
 'ننا سل دعروفلر وفور يغو يارا نيرا كر برر ارصبصكو ا زع



 ام ماقبل نا ُ 00 راو سؤالال ا عجوز 2 كارسا

 اسوي عارررا/ ثول باو "و يول اممم دلال عل يالا وراؤالا
 وابزعلا ع فل ى وك فنان يرل (رازاالو ثراول م شو لا نت اعزو

 مال ذا رول وليل يبل نموا و ريغان عأ تسوق ولي
 اضل ةرباوبطلون اص وع غونانكذ نو ماعلا يقي دا
 لاك مناط ورغد ٍءادصف نر واظواد نيد صن وو ايفر
 ردلا بماضو يل سسرص اف امنت اكو نعنو اظفا احمل محا الا طولا يعلو نيرا و رزلا نب ىلا
 2 امرك ن يليق امر انياال نادت عيئملا قر صل ن ا نا مارمينا

 انائاينفط لورق اواو وى زيا سمن إبر ئ ل افو ندر وصلا
 و ةرعلا اهرب يل ضل ا لق راك سلو ناز تولان
 ربو ديل رت ثول 4 00 ولا الزوج ةرعلا تملا نا
 0 21000 الابلد ةرعلاو تصادف عال

 ريفر 0 ارهبلا
 0 ذا اذهبي ثرالان ملال قل وتر ردلا ب عاصم
 /لراد نال ابك الايباد ا ارم دل هلاوسامب نط

 10و تطل درس اذلا و 5 71 7

 0 (كبلط ب رزبالا ىئبا انو اير كؤ اعل 0 اوان ىا

 ل مسا يده بلا رايز جرف و
 لوعلا هسري ارنا 4 "كب // ظنك ويشارك ل لاه اشا

 للانمي عنو ىف نوب 7م اذ ل مسمار

 طم ارب 'بماس را يبكى رواد رخل عاب نك
 قضاعلاق الابل فتم عفيف ولاهو عباد ابم
 براس هلأ ع وكانا رض وو لمسنا
 ا ل حو ردي ماس اواضنالاو اينما
 و و سلا روت نا وم هلو تيا نال رول لراشسو

 7 مويا اوم اذ روكا رطل ىورلول ب نارام ا
 52 لوك ناطر نسق نالوا اولا رازالاعباك

 ظ أن لكندلف "امانا ما هيض هك ارا فورم



 ْ ٠0 ايزلا د اوزلا مب ب/رلاولا ترق اذ' ةأرل' وريث ىالغا
1 20100000 ْ 
 ظ 0

 نم ياعتن وة هاذا يول و ياردلا اوس فنك
 !.(ىولاو لو ةياردل او انك اوس راو يضازلت خلو رع
 لومذلا وسي قنعلا ع زعافلا رسل عئرعلاو اراواوسرءاسعلى وى ول
 لاول الراب راند لوكا ردنا ورسام جطعاو تك والانف
 ار عراك ايار اك ازال نبت تو

 ظ ظ
0 

 بوافر ياللا اذ نولالراو بؤ درو
 رطولازاوااؤييازال رسم دو يومن( األ
 ةالطؤصاو لمس ول وراس هب |ناكيلغسنرا ءأم اد 2

 الراكون مادا نكد ادخال زيؤفا ييم» نسا زورا
 ثم يباني عزام / ناكل او ةيارمإ/ن عبث عد با يلا ردك

 ا لا مروا تناك مرو ٌةأم ارش نادال اوهفاراصر

 قلو اقولاوزيادد//بصابص نس نر لب هلاك برب يصيب رلاس
 0 اروض) زل تاذركذوعراضتالارلرلا عين تاؤرازلا ىف رف ةداعلا ظ

 تأ زا هئوم نادم ثا ] ةرنعماع وذ تاز ىلا ففلوف اولأب اوصلاو

 ةدعلرعو رو نزار كم اوقيرضريالف هيلع بنل يكسيف نالوا |
 ةامارارفاو ةرعلا مدعايزسو اع رزل يرض اوف عوولعت فرو رج
 لوس ةرزعما وز تاز ارانب اذا يلوا لوفر زل تاغ
 تاواهل وا ةءتعموب ل عون ارب ليك ذاارا لل ف ةرابعل يب
 بؤ ا١ ذا نيل ولات ومره نس 05 رات ارنا مخنملولا ا

 ظ ونس اهتوم جل وورلانمالا ل فلوسك نر يدع ل ذل ارك وكندا

 انكر ف رولا سل هن وعول إ عوكب تا ناد ل
 راما لولا يختل وفا مد الوريفن سس امل
 إب عم لوول باو هدول عوريخإفاءزاف ثلا
 نيدلاولا ين مبسم وانمد يامل بما ويملك لس
 لعاكا عيلصاا» الولع و لولا نايا تاو للذ لل ع و اهررلءل وا

 نيهان مةرايعلاوزبؤا بزب ال درا لع ل تع صل/ تفل



 بوعل لافولد تلزم م7 ناو زوال! دارا 0
 /كب ركز ادار واد مال درت غنا نيك احل بعاصراو

 2 ايرون الازمات لنك
 رات لوع دل راق ن دل ينسب قالا الروت 1 نإ بر و

 عاف دن نسال 3

 700 1يبا هملايا 6 يا اناس
 ماو ابل طه ارسل نبقب كلب واط ب امانا
 لارا ا دك ذاب طلوع امة ئاساض يابن
 0 ارك ذاق لكى ارت ييضااوقسيفدامّرتلاو ول أزف

 ظ ناروتو ىلا لإ ارا
 مقر اا ولعن "نسا يلو بوف هدامؤعو نفك را

 افلا بلا بسم فأي لف بس ربيع قرناس لاو

 هدفا لايق ادن الس 20 نول عير الرو
 8و افواضل ن اورو اسد اب لك عل الاد ُترالا

 و لنيل اىهيب مست اوي ذل نسأل
 رو هشام نزلا 7 الرمل ا ماو سمبل ارم راب

 ناتو 0 عافك
 ان اورائاس 2 امال اشيل نيل انج اسم

 ب ركاب وزفا نضال انارلاوب مزعل جرش ل ءادعل عبي
 بكيس ا لوتراو را ردا ءاضوعب 2

 قت نلوم دان غنا داماس عا يوشل ؛

 قالا كسول ىلا نير ل 2-7 0

 !وطورو وفول ء داع للروبوت اسنان ل يبارك نم لبو

 هكر 0 و رازفا
 /كنك هل شرار ذر روتر افقل الالم ني وين اب ارصان
 ملر علل ى /نازءارقولن انت اصر كول هت لفرق جلا

 ةرابس ياذا ارهخن اسوالاككت 1

 را ناهز دس بقل لاذ نحر لوق كت اهلا ,

 "ير د لس لف سس لكل



 ب اعرور ول سيازسسل ا ناحتر كيلوا" كسر اد ناد يلبي ل
 وبلال لمد ليال شومر بيلد ول بناتي فرنسا
 | ةداو اما ز كا بم امي مفك غرد باتعلاو عل نمذنادظ يئا
 ففي مورق ياماما ى نحسن الرمث داو تنل
 طيار سوف ني مدرك نك داو اغ تانك فد بسلا
 عيل الان رافولةروكدلاعرالروععلان مرور نضال رع لال وبلا

 لازال ضر درصعل وب انصدبلا يلون ةايكذ و
 "1 نيس الملا ر نيب رار عز فل ناعوت تاكو

 اذيبكرت م عيوطراو لو ةداوذلا عفيف باغ فغ تاكو رلوتر عا
 ترالوا ٍجادهابماسر ام نري للا نال طبرق وسس/ذك
 ”ااسلاندل 72 |, نالمسو زالاو عل وسؤشسك ناك
 ردكم تمن ذفاب /ىنزلا اند نينجا لان ب ءن رتل ع رباك
 اال قرردلا بصاص قرف تان عوني ياما ابساس
 لركن اج فر ود ير ديل اسناد كو نايفنفم نكس

 راو روتر نسضار ا الا لوري
 لساو اولا ف افحتكرارلان اكرر اظلاالع نوب نربي / نيل
 كورس غبي عني وباريس
 ؟ةولص/ل مر كرا ذاو مار 7 الانبوب ااسكا نال

 نارئإر يت نهرا صد اهلا بدا اكسو ارب 2011 ,

 "الئ بنز سل ال عد اهنتبتر اوى ومصوفالمن كولو ديار
 03 | ايما وامر 2 ّ أر العجب لو اَمتالا عفن كد اهظلادا
 1 ] رووا ا ور ال اسما الو ةأ ارلا 1 مر عم رويال



 اللي بسب الو ردو وءاضتل ب يت لوقشناكئلاب وويل وأ

 وول ةراشكو وفل ن ا قايعلاف باوصل' ناد كابر نمنع كام
 ءالعارم ومو عناب نجع ال يلالورلو جا ففا نر كرب 0 :

 عار ناعلاب ماس (فئفم ةرايعلو ذر تاون توب سلو

 يكرس قدطم دانس ةريدبة دار نلت اب كيس
 / ادد تاج الما اس( اي ةد ارسل تجنن رفا كا

 كربلا ى تلى ةداصترل ب صرطسوإم غارب فراك رو
 نال ور تحب لإ وب م انس ند سيور ننال ا تصون

 الى والامر و دمور قيربماقووورلاّ اى ريالاو دمر شسور نعل

 ةللوادككع رن نسمع اكو تار اظلارعنلا مربي باب يمين
 نع الجول( فسشسا نو ,روونصر نك لكن وبك داس اهددج
 جك ارمله 2010000001 ا لاروكر

 00000 ا

 1 ينيوحس نو و يبدل 0
 7 / الار صن امدوسالا دلال لولي غشا نان تار

 يؤ اهص عصب ناكل ب ىو لوا فوتبال انزل م نب
 اوفو رم يفو تيما يو بش ضني خلو رلى كاما
000 
 ورد لاو نيينارلا ير عا,ل وتمسك نيئؤلاطففإ وحسم يف نيالا لاع
 2 كر اذا ىصولابسغ نمار انا تيا ذم وري

 2 00 افورعم تول ايا ذاومب نار وشلاو ذب ةدامس وتلا

 ناو لوجو اس اف نيو ردل ةداه وتفيد اول

 1ويرالاب/لكأو نفور ءارمإ/ل ريل م روك ايمو وردم تسول

 نيايدر/ عرب فول دك يماؤشلا ووتر زي ةداهتس بأ
 نا انيس لسان ناو لبو ثثلاةروص طي ثلا
 770 ارسلوا البق 7 0 0 تلرباط

 زيدا لول نايبلا اهي ذك روز يسن شس نم يبذل ىلع
 اراك وترا الاليفه لبو ادب كوسا يول



 ًايووول امو تحل ظفل لع نب ةراصلان اف ناس دوبل "نار طفل ناس
 فن ادكبن قدما نوقع نأ تسلا 9
 1م سكلئاطال ا نينا عينان افرول نال رافال ى انين

 وااو تالا لوبي دلال لوف نا كانط ثيح
 ايس ؤفاولاب بالكل اسي وهلا

١ 

 رسل اب سلا 110 زك 0
 تك ضرب الذنال 1 وعزت لال لاه رقد سبل :
 هو ث ايلا انا ادعوا

 رمز داو 4-٠ هم وجم هب 4#
 0 تاييترمتل 0

 ل مملوك نون ا, نر

 د6 هع هكا طسم ردا وتلا ىرئراقا
 نيوع ارب تبأت نرعب ءلادعا نال يعاب توسل دم لبل
 1 مومو هيه ريف نس
 ل ذرات 0 يار ضن
 رع تاس 006 2 62 ا

 1 الاكرم سيال اينما الكل لوا سدلبصاسإ لف ُ
 1 / ريانا صج ةدامي لمد 6 ر 0
 يم الر ناو 0 ملك سوريا
 لون فلدلا ادري سرلاك يطع صير ارا ماء اربإلا
 كلاعب ة مم جسكد هود يلق فالا و ظمااد قما صج الدلو

 7, 0/0 رازوااوعم ار 00

 يزورها كب

 اراده لا طع و لئيم طاضبا دال فرع

 اكو اكد تون لاك نر ذاق

 ظ ينو رهان نعزباز سلا 2 الإ نونا نم
 ْ فولو دعو ارو 0 1 واوس كلا دامس وردي حام 4 .

 ظ ظ هل سر ادص بللي نقب مب /قئا يرعب رول ارجل او ع كيربلا
 . |اهوعارنزر مارق ناكل اذك زو روبل فر مشلا هادا



 ةنمفعتخ

 البال رع فرع لب "يبان عمدب الرطب داس نويل يلوم ٠
 نورا د ركنا نعلم موال سمرا ول اما ؛

320 
 لكن وسم ضع بس ومالا كلذ و راموس يارد

 قطع دعالانا ىو صك ايس ناروت كان كيبل اهلا
 26 اك وترزلاو ةرارلا] تماواو نو اريج ثمل ل ان لد

 070 ا,” يال ىذه اوان بقنا انج دسم
 بلر راوعلاو ردم فولو ولعل /مقو ول ارم كو فسول بن يني

 ليل تلة رااقر دنع اهو وبس ف تاير بنت رع يضل
 41 ار وتره فوط دم نكن اكو الوقار ومالا رطب ايم اوردر

 ناو اركالا نم دوف يطا د رمو صك وو انجن اكو رئارما ملاذا
 اول ضرر لذا نا ارهاو هير "ناد اص و نفل حلاق عطلان ِ

 ناييسراوث ةو (بسلا 2 اف دس الا بسب ىو ىدلا نفح اهيل
 ديف اىدلاو لماازم عمرو ن كت دفد يطا سر ئدطلا
 كك مروه ة دامس روق ال# بلو روق باخ رمتساه

 نبا كن ئيحباف طع بجوال يزل ظئؤدالا» ى زمالك قل لس يبس قرصاو

 1ك نوظفلوا ل ثماظفل مزن صالا والا ناو ظل تالا

 © د يحس -

 . |لارار/ ا وقشر 1 دمار 1
 : ريال 0 7 هابل نس ناكأذ ا يك دمي تلا

 . | تاره تءاقتيال ما عب اخي دلاب ماسي ور وشفاولب



 ظ ل
 0 معا فتلا عضو يرطب اظففلا داخل خخ ئب ايران نا
 8 كرهئرملا ناكاذا فلالاد ربل بهسكو تدر ظفا تش رقد ةبامملا ىلا

 التلال ورسو ءارما ىف انكم رجإل لبياخ نيل للقانون يفلالا
 . 1 هني رو مل دضادعلب ذو لفؤلا دنا يب «فر عيب لو يارمإلا براق
 || 1 ةوتاوبرص اكنب بنس لدبي نيالا سلب رهبالافلال الام درقللاب
 | ..| اف لادع تلبثو مل مل سم اتم ايراد دصادرب انا
 | | ٌياوولاةرابجيسو كرو فاو فلا تاون ب وتعلو يش اكاد
 نكاد ئل قيس ن كلن نادل تسود اهب لبقنال كيصراوق
 راو ررسسلا صورو ىكئيفوتدل واس تابع أرب ادا: أل وس
 فلا ودعا مول دس راى ةراشسلن يذل وو نال ىلا
 هزل قشور ماولاٍر ير ب يعلن وق [ن ل ادعت ايو: لولا
 ١ / واط قعلاو يذلا تري لارء اسر ولو رست لو رحيم رولا

 طرعان اك يالا د لفالا ديس كورس ادار طيح رب قليل و شتم
1111| 
 ]امال دلع نمترلاةروصا ناو سيرلا مضي ازيد علا تاج[ لا اك إلا
 لافر ساكن الروت ءاربلان يركع وعدل ساو نا يرث نيرا
 على لولى ازال لدا اد روت ءاحسسو فلإ عيب غض يلف لأ
 | نيب دوق ولك ووزلاو نمرلاؤ نقيرطو وتلا وس لوشل لم دلال
 دلو ثلا ودان اواعامجا ل اضفولا بهو يشكو لإ يفض بعل ل مل أ
 ماطر ودمر ف دعيبا تكرم نيل رارسد فلام نس
 | مثير الينا نيرا ورعد ةروس,ق تزل ف عيل نسال نصه يلا رو
 | دك ب المو ارسل باليت نيياراا رفا مضت ىو او اسس فلا

 17 دل ووعد الك راو ىهذغ تب تاس فل رثالاو فل / لادا
 | ىو اتفتمانانئادو صيبا عربا ففوق ادمن ناك
 ٌْ هازال جربنا يلدا نار زلوم سل قدا الار عدلاظمان

 قيعلالبئائو سمان ىو سوو اودع كيو الروت عير كاس
 ملكا لولاو لولو /ئكماص فام روث عا لل ( العلا »لا
 ُ راسم غيكاازم /نتدلاوعر لابو ميسي يرش سل 6



 برا / لوا لوو للا دس الك يدوس جه رمل |
 ناب اسي'ا(قبثوتلاط ماو ننكر اد فوزا رفعلاو وعلا عمت تن
 هدبلب ترم الاد ف الاوعال اعموئا زل او فال غوكو نعلن ادار

 دارو هعمل عذب يدل نيا ياو دعروع 7
 | اوت الوث ةاركلاو نمارلاعرلاقلاد ربعي قعدان ى ازال طلو نكد يع
 النا هروكو ارا هرمرا يبت كو نونا بي اش
 . مالو دل ابصاسو وويل لغو لغو 17 لا

 ادن ينك سؤ سر ضال امانا ككل
 دق اونردقعا ترو نب رمل عزم اشار تسلا يتب تنل لذأ

 قب ناك اووبرالاروصلاو ايان قاسي دارا انوا
 رئععلا يل اكاد علو ىو نشد علا راصرمال نك اهنا وعلا

 | را نيرقعلا توروس راو نفل ونا طلوامكضؤي
 اواو وبصرف عا دو قدم وكعب لااا ووهكتمقعلا نك

 رالارو داوم وريم ومعمل او س ليلا ةرهلواف عيب كةرابالاو لالا ٠١

 طدانردلاكد أولا كويل ارا مداه نا عيبا
 يدعاقفنا تي نايل ضو اراء ايسر جبوارلادةرلاعاو ا
 الرب نمو انين باك ارز ليي الن اكا
 ية او ةربال'يسومدورك طمع دلاو راق كلا
 مل كة رئااس قلاع راجالا تعرب مس ناو ءاو وول يزل
 وادم ثق افنال /وزماصادم قرصا ردع بج امالااب وع
 ة7 يزل فن لولو داحس اروي ناك نكون
 مملاو نرلاء اضن والالم رم تكاماو ارسلان

 سويزلاهرزف اعازودىزلا يسن يدم ئرب قالو طاش
 بى الع يبل ولك دع تال ئافولا ةرابعيرل ا
 لئلا اديب وسهلا رن عل تصر ذيل ض حبلا

 ) ا كفوطلاءرقندنكو ىلا دل ئصرلو بش سور و لع

 ْ 1 لرد ى الزعل ث اول كو لأ 2012 ا
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 //ن موبار جن ايا اف لد راق سل ئه رجالا ريو
 10 ..لكتا تيرن اتوا ذا كلو بلا

 000 يلرلا ضماعد نك تاعك ابارك" آس ثول

 م ةرورم اورج لاق ثرولاشكم تومربأ م 26 اولادنا

 0 لو تسلااك
 لوكا نا الهي ناد ولو ارب اذكت ولاد ناو اقع و سل رز

 ظ بس تناكناو ماظل بت اه ئمادباو ابيب ولك

 انياب بأ ستوري زلات ناو يضل 57

 رولر :تولاشاللا / ماك توازن ماطر هو اهسلا 3-7

 سأعمل رو دل ءض وو امن الل تل 20 ةرورص

1001100110101 
 البار اراسام 2 زعل تو

 امسي وسان تفرك ةيسلاه نمل الور دام
 . انعل يال قفاولا توصل او 3

 ّئلَي ا عررسات ترانس و تدولإرل و ا ايس(

 روتر اتكرر الق او يقر كرار بال كرنك
 نفكر قار روت لام امك راولرا 0 فلو شنو

 ا 1 00 ايالارك انيقيربس

 ظ الاد ادا فصلوا وا ال تلو اب
 ك/ؤاراور وي ها( ذك اتال ل ضاعسس نادرو القبل
 ١ رنة يصدم شرف طف موسما اد/ىئدلاي وى
 ادبي ىلا عركسو بم يافنا ها اك ولو ب يدك داو اواو ثسوا بلو

 ١ لو علنعلئناءنا كين بيالتنل هرم داي دعؤنا لاى اتا ا ريس ا

 ذبول / رسول ربل لوط لركوب 'ثدصازياراوقل اال ا كح ادم

 اوتو رطعسدوكو الكبار ب لان وظنوا نسر ول
 ازيك فال فلا كا ايدول نادرو الف عال عل ايا

 يومارمإ راو ٌمدارلا ل خير الا 2-5 الكت لاكي تاس نول

 ةدابعل زم اليخ بسال عوزفلاةداهسالخةد ساو نعات 20
 رار مراد عادم اذا 1 هاو ارم "د لوال' برأ 7 00 ءلككرت م ظ

/ 
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 ا ناورعأم ناقلالالاقو ات ناو ةد اها ربوع 3

 ذر اكو ووو باسات راب امهفءاقد وت

 ا 10 اهذلار و ميد
 ' 1| ارم الو ور ودل فري بلا مدعو (كير دل ماسر وزولا

 "لو نخاومب ثلازملا ارو صاضلاو ووري ريما
 الفرو عفلابانوصالارب ثنا هءاباف قررت وكربالا
 وانروأوربغو قرنا ور اف غول رولا
 مورو ذك د اهدا لرب الج
 لام عيروتىف احل ىف هرلذ حس مالي وش يدي عش دلا اقفل
 مالو انجب 0 ا ان ونال وبتسيجاسأ

 قاياالافدقو باين ند اهزدلو املا ةرياعسرصاري -

 ألى اهنا علا ةدال يكب اصير

 0 اريومإ نوم
 نايزمادا نير رمت 00 #1 اء مارت هل

 ل ام ريغان كك يباح

 وما امس نواس رردلابع سم يم مس الك / 3 ردلابهاص
 )دال صورك اهني تال حا يدع صد رو ومالك ما

 "اورو ماسر نوكيا /ن لس

 الاد وبرر 6 وريح دراجي د.“
 7 اواو يترلأدا الاواصيا ةدايلساربر اكل إنو وزنا هع
 راء لإ قو اهل زورا اصور قوت يرحل
 لع كك نوكر د اساور كنا نومك اهرسالا اسر منا ناك
1000010 0 
 4 الا]وقلر ارك ا عمو زئالان ود نير وص "ىرصا

 وج ش تدهس يطقل اذ

 ىو (اللكنا تف اصتوزلاك ا
 رخو فاجر افؤد نسال صاركاذ اياتس جابت نارردع وزال

 0 (راهالاةرار إو اهبارجديفب

 / 0م يس ضم ا, اوكي و اهمال ا هدام



 ظ 6 نموووس ى أ رتكو 2( ءلامالر واب 20000

 00 واقكالاسالمرأاو /ءاك اغلا زبور ليفي لكك اك هلا واوسد
 ب انو غياىععا 1110 ادر ايتام
 ظ ب ىلا يلطنو ريال طعاما نال زم 1070 نيد كفك وبحا

 ظ با رده ذو 200
 لي رود لول يد سم يقابل ةأرلاى زيقبلا عد انام

 السنا و رس هرب اريصلا حا ين : ّنلا 2 فرشللا ل والا .

 ١ أ ل لا يعدل ىو ا, ”يتليططو ايعارزساوساك الو ظ
111111111 
 واب ريتعل وفعلر ص اقع اب نو كرا
 ارق لاول كبل عربا ضعل نال نان لاعشغ

 ْ الا لو مانفرظووروا ع هداران وو »نان ماسر

 ا اسزنو و داب داماك ما مودا لوقت اذن
 ظ لحال مدع رعبا ناد اور لاننا سئ رعي را
 ] ايس عوارامآلا الاوان ل ا اوك رووا

 مالك ق وسيلعو يارد وك ب سب رسول ةأرلاتواواذب
 امرنا لاقنا دل (يجسم اننا ياو ور فيس نلف
 : 17 - 000 ليلعب لوول ةوارلا نسر لقا

 10 نوكا أ ربا ردعو ا (يددع امس ء اوصى ا لطم
 | تطول عضل نكون نيس ون نملرس
 /الراولادا زارا ليوقك وتنل 7 ردنا نال اسلي نانو ب ثلا
 ٍ يزال ياس لذ 000 اهي نميالد لوقو كاف الا أ
 ضع فالطإ ىلا مل اىضر لاو يزاد ياي
 | اع >2 8 "كشوف الأ للالاو
 رول وقمع ررتراوا عودا نباشسم د اطول هناى الا ط وقس رم
 4 واللوم ل وعم مراغازب نيذلإ ىو ابو لوا ا زيكالس ا
 ةتيلطاعلو ثامر ذاكو دابا رول الاوت
 ير يفتغمب ثلا عير يشار قع فشل فاغاا

 لنه سرو و نيدرباَس م نيزبسل قرل انيس قو ب قولا



"1 

 كرو انها علا رب لالا وجار هاترمتاراو قيانم بسن ٠
 جوا ناك ارم ف راكي ةهتنمذ هرب عار لاول اري نادأ
 اهبل اكوعربكئ اس !ا أذ اى ادب نكوطع ا رطساذا علو
 ديا د دل بروق شل ور الع ديس علان ني «راينس'نعأ
 11 ول لو عاد فول /اهفؤلوم موصرل 0 1

 عوورسريت ولان د كك با ومع اذ لرصالا نا كيلر رق يل أو
 ين تكاد احاول قفاودوم تان انو
 1و مئاازس اوال او ادلع امد 0 ٍْ

 | اهلا ال سرا وورد "روت دلصلاتس نكي 4 "الاف او 1١ /ل اهلل ا

 بااغل' يوانبلا ضومرب كسول الور ردع ولا منكم اواريلا

 مدل بدا اكو تلفوني هلا فاي وكن 5
 ص2

 ش مو وو ميسوم رسم 7

 0 اقلط بايك ةياحل فلا ذاف بكا
 رادلا» اردن ىوظرلا وا 1 لافونييعللا ا

 1 .انالو تان وهب ساء قرش
 0 ”لردلاب ماس لى ب قزحب
 2 70 0 7 ةبنييعج» اوى ىلاب ماسر 32
 7 هل غرو( عطور دلل وعل :يرلاب يبالإ

 يعامل نامل: لامي سم ردهونل باهل
 2 انيد "لارين ؤو يصر اا جرو وبما

 لسور ويضع نا ةيزابلاو ونشر تساكر تاقاوؤلا
 كرزصاروعم»ب ضرس بويا بانتس
 هدر ماكي صاس 0 كاز يي

 مكر رت ورعلن اسم 6 ملا]و 0 70 ْ

 طل زير اقسا باوتسا ]ع 0 ظ
 17 عوز مرعب 7 ل اذم سائلا

 عيبا راصولو لو ميه يدع ل دصول/ نا ى اني ل تنس كاد
 1 تداول 1 0 داع



 ةانا ب ةرابطو يقايس نادت زب تالق ب ني نارم
 0 نار النل ف ام/رصاب ريع بكي اكاد يارا ص اس رابع ام ديو

 راف كل قف اولا لعند ببن" نتا ضد لن اهزكشكل أ
  عقارلا عوار ناوورروصا هز نالطبلاةرغو نيلوقعل عمراج غافر طعرلوث
 باو نمسا لذ مينو قبض الا تم  را
 تزل لوب ازيا حسكبع ال عمرو لانكا
 اج اوافساونسا ان وك بلس فلا انوا رص نشل
 '. .اسانءقايسين اوم لااا اهنا ملك لارا خت
 .. لاكي ماسر كرلقسا قباب يزيو ايس اكيد ذل
 ”اما/ لإ نالع اودع فلاب دلك رضوا ل ضوعلاذ ضاضايتعالاو
 ”الغاو قوام ئاو رة كيساور يقول فكك ل يقسس لاا غا وتب ابىبرلب
 للا ةر اكو ئشوفع روق جو صلف رك ركز ووسمل اور تيارد
 ” سلا داما عنا وهال ب ةرابب شمل ادا لبنا ال
 رقيفتا والا ذارلوترعار ره ذغأ نارازوكرلى طا ع صافرات لنوم »
 مالو لاغاني نضجت نوال الملون
 ساهر اصل لوك از جلول قر ررلا فرن ونوم تن

 ندهزعرصلا عراق جيلا وز بلاعقول زعموا اني دوا اييعالامن 0

 ]| | لوقو اع موصل يبل لل دفا ذم اك ق اسأل
 | | //قوزدا وتم زعوتا ركل دار ورضا وريد

 ظ 6 9ص فايسكالارركالرمال تر اقمزالوبو ٍءاملاظفا اكل ظ
 11 ب ديو هنو ااذاونايتعالا زول

. 

 ككل

 ١ ولدان ع رخص إم اسئل فمر عوامل نوكيا طيز قبسي ا فدا|
 و لق دولتس قو الط بم زياافن وو فر | السلال وركب بسي وكمان دكذومدانب ناصع
 ااساف ويزن للك ئبار فضلوا تعتز د ونين
 اذمؤرك/لهسواهءاضجم ار ادرك عدت قداادث يجر ور نالوا اذن
 رماد اكاوهدوم ننال زوزلناظ را الي سول
 زاجل اننا“ 7سقلا ويصل وكدلاىلالؤ انحسار انصر الا قل
 لاو رؤاهضجإلالكادلا خخ لازو ينعرإ اسوأ درس كدا



 آ/ لون ديل بزي الا هجلو ار ارلاودو دل ومو يفعو يل رع ومد ٠ ١
 وصلو دولا لكس راها سلو عناد يوفي مزعل

 زم دشلاو وساكن اول شماف ى عدلا بر زاك ّئفاولا
 ناراددبؤراواؤ مون فارع رورو شتا يافا
 لئ// قرنان ودرع صبا ىف وس ات صو ىزئارادرع ين لاضف
 لولا رلاد ىاضجاو اريل ربى اا يدعي ع لول ىلا دس قادر
 ناني رلى طناف كيده رماد جيوتجم رتب ارو فإوألا
 رنه دعوا من اضل يؤم فروعخ نال
 رتلو/علدبل يردوا ب ادبل فين طر وتي دعس
 واوررادبل تكاد ىوحدلاوار الاد يو صا بسكن ال ى الا كبلا
 لامويصلا د الطرب دي ياصفلا رو يتسن وعلو, عابملا
 ممل عال 6 ناكر و نييخسلا نيعيلربلا ناك اذه يلا
 ادب اجالف عيرفلاوووتعلاف بمنع نال راعي ليال ئانرلاو

 اعالج عرسان ذل وثيقا د اية
 ا اب لارا ارب الدو

 و علو اربالاو املا ى بما نيب ناد مرعى وعلا ضال د وقإ ةاورلار لي
 سة دما دك ف الفلا 00111 1
 الاسد يف هما لو ضروف يعاد تل هريرة فيو لغو
 لل سلا ءاربال قيال هارعد لب ار نوره ع "نارام سس

 ملا لاا نام تنو نائل ساشا
 ْ 2101 ويرلا ترا يدع وبي براك م

 وما دلاوب د رطوعل ردع عدلا يفق( صحبل| وار ضع ني نوعا
 كتان ونهارا دل عفى طرا اف

 دادي اصر اتفارئد كاصاصو ٌءاده/ ماضل وألا ورسام

 نراك زكا 4
 0 رم اراد االول تنجو رلوث رم اظظ مو لويز راي لل ىلا
 10 ادلع ل زم دايتفإ ل ربلاذغإ ادلب عب
 ينو فدل موو ٍءادم/ ماس رف نيمار يدمر م
 شيما ولا الادبعلا يمال رلء الواد زال از ا ]الا زت اع را موصل



 / لاول انبطجال عزل ب ماسر وف برمدا نسسو كرار الول 57
 | قالا لف شباك للرد تن لكون /ن علرن ين ل
 ٠ در بس وفد روقان بلْ اندم اكد لالازغ ةرالو مؤ وضل 'ٌورايعل

 0-2 رماد عاطل زمني فال ىلا راف 7

 يشائما يضهر يثو ينسب تال نإ دلو بس امرتوز ظطذاطلا
 البرت انما ياايتصال لوداع تجب شا نالاط ا وسائد
 نارك وون ريس سمن نال نطو اندقن ا تن تلك جرن ال فس ال

 فنار او مر يدخن يدع ع وابو قالطالا ب تايماس سفن
 | ملطف رزألدبحلان ليك فران هيف رانيا يسكن تسل
 | تالراصت/ نولي 4 فدك ل يدب را كر نمد ةماهتلا
 اول لسرعة فصؤ علاج ذفا ورافق سبل زفاو يؤم وعل اس
 لالطعلو رود رقم رجلا رسلان اطمن ف لوالا نعال فلس يبول
 شرين الوان نكاد 20000
 نايات طك زرظوروب تلق ولو يسوي قازماذكمل ان

 البدل نم رابع ]جيو رصوث و يادار نو ار بعلا "اص
 نقلا اهظاو الادب نجل/ زبن 9فئ زب ىلا وصوم دوي سه
 عوق طظغا لولا نطو 6 وربعلا
 لاف فمات نان لب سكر تسال 1
 توقو النيل تيل نه لا د ول اناا ةرابحأ اولا
 | لق افراد زيقرلو رمد دع اهلط عاف ريشا قدس الدلم نا
 كد رلاور مرد رسل ناعيا يشل فلا جرى از ركل دلو
 1 تيل د اقدم ارئارس ازا اوراس بوتر داوم الرو
 الزر فلاوردع نئامواؤا نس لام واي جبنا ىلا رو قسد وإلا زار
 لحام ةرابعا زير نع صورو لى ماركا رديف 0
 فا نعال يدا وصرنا ىذا وال اذ يسد عانوا ماص

 هراؤارتب ضم ولد نارا سف ثول ادا يرتفع
 داونلود مدا ميس لهو رار واو نصلاو ىوككا بها
 ٠ يسوي ل ا يس
 راما تو وطسنسم لفلاو مر ارق 'ن عصا ناك انو يامل

5 .-_ 



 اتفازدؤ لة راازا سيو يو سلال سيتا ٠
 الن سشمركات م لايامد وترا نور انرتلا نأ
 كام ىرسس صلو اراسو لور مرتي لهولاب نيكرلاو رفا نفاد ١
 ةروصا اور يسم رولي باودقلاو نلف كارلا رو

 ككوب ابا ا#ل امو اسر ظ دل بوهلالاو نمسك زارا ظ

 اناا د دكت ذو ردع انيك لف ْ
 كر ويرسل لا ةروصا ونال نويل افاق دل ب ماسافع
 "امل وانا شيكا مفي نان رار شل نما انه
 مرش اماكن | لاف “”ةوصلاو ينل ذف نمط اس نري علو لا نسأ

 ىدلاى نملاهزيعاو عضوا تنم يشي مافي فيشي نامل دارا
 دعا َ تاو تبالاو يلهو رئوي سؤ روتر نو

 ءا 7 هزل فنويوصاراربر راب لذ يقتل 14

 كنا كبح عانس انا أ
 زاد ازذاو لو ب للفن 17 غانو لف
 1 الو الف قلن ارللال نا نة ل اورو قدحتسمو نصري
 كورلا مسمع و ناد نيدل عيبا ةيارلاو ناثالل اق ياس رؤعا

 صلو رسلان اهلا دع سل ل لضرب غ ا زوكأن
 عون لابو ضال ز عجن ال سلم نوير لانسر يفال لل

11 
 ممم نبع لروث و لزلا ب دوعطل 6 اولاد يحصد يرو

 نختم وفرنا ىلا ةرابعلئفاوما باوتلاو ضف رب
 ىعر ىذا اما ةرايعلئهاولاب اوصل شكى ازكي ى تلا قعل الكب
 | ودل دل ماؤرماظ ياعم رنا كي يزظفلاط قس ميدظ نيرا
 فدا مروفولازرباو نولي خس يبي يخيم نلف نين نلف
 فرب مد وسل ارب دابا الزاجالرقعلا سمور 1
 ثاصد رب /اضانو رب: فلا ناكاذ ا وود الزول
 دايوسل داو اهلانساو فض زمببز سك اوملم نال الز رجلا
 | اهظواوساي تورو مدين ال فرص اقسلاز وبن الث ةرورض سو اعس نولي ١

 ماركا لم فلا ده امضلان عوق نزلا قر ذل وضومف تفرع |



0 10 11111111 
 مرالاو اسال تم هدر س ار 17121
 ةيرال ينال ةيارم/طظفل قالا بماسرت اف تقم ريس
 ا/ربل/ كوبي وسلا نام ان انلارتؤسكو زل يعل ذر
 لضلو اونرو رو مويس نس نان رار سالى نعم نوليثزلا

 نيب ماسر مر مظاد بلاد ف, كععاذفا كيج
 1 الاوبرا اكل
 لو ربا قلن وكر سالا لبو ناك مبا
 التجول وووتلا وفر رقف_ نابي ناوبال نع شاينا
 ل اتمالازويياف ةروزعلا هلو ابس نويل معد اع نايف و كرا

 | الا وؤدوماك فرعا الازم دما/و بوزبال نقشاينعا نارها
 الذ نيبو هل اب وافي تعدي ائ زف جال عاد وكل دوك
 زعل ىال ار البا ءاغ يرو اياب نيم مال ل اما انسنول
 اطل ءاربالاق حتا يارا ومو ارق عارم ال ظفا مو كير دفا
 لومتلا ديف قوت ال قصاط سا زلال لير اضف الات اظو نار
 ةللاقسالاو يزل قيعنلا ركل تاهيل ور دي قصدي يشد
 ا طائيسالا علو 2 طلاق يدخملا عري ارا نقف يقل وف

 نع راوارماذوريهعا نكمل ىما عروق لا ذك ميسا
 لاف بلاطل نمد لا بردي الزي باكو فأنا امس
 طظذانا يراسل اوك روس نيالا كن ناك لويفأتل ةرومس
 لب لس رانا باتل بوش يسون
 اون اوف انعيدحتألا ولا مق نمازي جاد بص اسر وير
 الاوسط صاربص يف نيارلا و يور يسن وبدل ى اعدل قث را
 دل ٍإ هاركاا و 0 ادع 24 ول مالو

 عنيفل كلن أو ةرورم ئئر يلد اذنا بابل ىف يورو بع
 لادا اولا باسر ملا ققاومن الانفاق إي عقارب يدئراوب
 فيلا دبا هدو دجرو 0
 أوما نررلابماسرح الق ناو ةياربر/بعادد لك مسمي ولي
 /رباالفغلو او رالو ةياورال كلر, سلثطمو رنه ل فل عر لا



 | ا /نم'اوكو ماضون يم اله ندذا نا يكاد يارملاا ١"
 نإ د صلا اذ اويرلا

 د 0. تمم راقص ع نرصاول 'رغصل رص اورصاو عر

 لوجو عسر ني بدع ع نيف ني برو ةكراشملا
 أمنا ادصاو ص ع ا نير ريض ثلا

 : نانرلاى اها ل الانا 0 :

 اه ش رولان سلاف وكو وقابل اه طرا د مدو ب بسيسو أ

 لبأوا لها بين الفرو عارملا فكل كنس يو
 تو بفانيو يع ن وبر ىل نا نيبكرشسل هازل نإ ليشمل نيزلاب و
 للا ىلا اظوهسوب نويدل يكل نر رقي ل

 ري بيار م ارم اب ماسر وبر لاس ةرابع نو
 ظ 24 املوواولا بارا وين اذكإ ةدرلا قش ض ورزر

 راس لع نااس ضار ذيل هز ازا
 ةناد اري اردلا عار عم زمر ضفمال بيعت يووم ى رفضا
 لييتوبف ليف نيل سلانل سني
 نع اا سول سلوا
 لابوه بصلاا ذرب نوكْن اسما قليلا اذ علطفاللى روزول
 ىأ ايفا ل اسس ن سيف ا عام الإلهي دع ناكدلرذال

 وعاش لاممرزفإ ن اكد ااا روع زر اسك زبن ا
 ايبا ءاخبماص»رزف اك شكو زيفومؤ اراب ىلعصو و

 ارت رسد وف كلذ زرنعسوتو لو 2 اهتعا راهن مسوي لاق د
 اشاد هزي ناكد هللا يق ب ودطلا فناء باف. و ْثنا

 درب يتلا ع وبب ]ماقال نذل طبقا فب ضدل كب ودطللا عي || رك 50000
 الملا ةرايعل فاول باودصلاو خشن 0 ص/لروروت
 مدار عاوعفل ايي ظ لولا فاو ولعل 'ناكإ وا لوو سل بد

 هضم باز وروق وم ن وكي اه يدلاو نعل ىل ضار وصلا
 . قم ورس نسر كو غصلاو اهنا نصيبا نيعلا طال طير للان يرلا
 راو رايك ولو علا رول نعل وعلان لو
 اكد ولا ياس خول وبال ىاموشلا صن رع
 ودعي نما وذ مؤجل را ايبلا اخ ندك يدل م باهصل بيس



 كل لالا جول نال اال ف نيل ني

 مسمر طل نالمقنا تو يجلا 70
 هسا سمعو لاو للا ملول لوالد بلايه د
 وون بعيز سار /و ارامل دور اب دل وو ارإس اس 0
 يررلاو ارو اراض لاذ يغير عاك عورل وي ا

 نابل 4. هو سوم علئ ارسل ازيغلو
 : 210 000 ماوصاي ببي نبن يعمل 7

 نا للنار ومار ليفكأ ريس" اند انف قورربصولا

 و دال برس نسور عر جي

 ْ 000 يعل ناو ام ملدا
 باث بمائبالث اهنا ارز نيرا د ونوم ديكر رواج
 ادى رطل ل الفلا لاى دول يلازم بماس رابعا

 0 ياي دجلا نر هلى اضل الرول ينالا ادي و يقرنلا
 الر اند اى ار وطلال نيرو 1 ناكأذا عبر 2
 ل مول اهب اصلان موتا " تسر وباطلالا لروما ب لن اصلا
 . يصل قدر زاضاللا قا ال يقارازف ايلا ياغي زيكو يصلا

 0 ران ونولا/لب عزا لوبد زل سيل عب
 ُ 0 ملال رئي الئ و يل أر 'نميبلاي فسح
 2 ةزاا عيوب لاب” ناكأذا او رارشم
 1 باك ل قد لو ءاستلاب اكوا

0 

 انضدلل ابا ىو اهيل نإ فيتو ندلابصاصر لك نكد انس
 لاسر مشب الجر رمال وباشر اوس نيله أسد
 امتد ماصرل واطلالات نسف / ان ياورلا اهنا اه
 واد افعل لش س رمل لاول لا كسا يبس
 ك1

 أ ما ىرالاد ول روبل اكول ليعمل هيلع بر ١
 انا لوم دف لذ الل وشل نعل اولا 0/1 1

 اول لو اصلا ب ” لى وشل ىدغو ردهقلا نال و : هلو رول



 و

 0 نم نارا
 ابد هل نيب مدان جل ناوى ب المجد قد رك
 ار تونر اع 2

 1 0 لااا ليسا اذمو جخلعمل هال اظلاد ااا

 هذ هالو ااورلوقن ناي سانا
 1 فل دظجامزلاوال وتوكل نام انراببريلو
 1 زي شكر سافر اديب يفز
 مسيل رعب سي بر ابا ىا داس لئن لنك ق اتغال
 تسول لاق سب بوف اءر اسعاد نيب تماقن الوعر رق

 ظ رلانلل ار 7 عتيم دربال ليامالاراك اه عا رسم ا
 بعاضإ قويت زود فسروا 0
 مومرالي 7 رز نينو يلوا كب ب انا ارا

 6 تسللوا فردنلاد عيب دموعنا
 نيك عربون صؤمالا بلل ثمار هدع ف تينا
 1 1 يسبق ءاب وسير 17 - :

 رو وبا يقفل فن هو ظ
 0 مره دعبد بزل ءلوالا

 ابغا موسما اضقل نم اوبل بعلب ميرو

 واصلا فرو ويست ف لو دما ارارتالاز



 كسافلابضلا وانا رطل ركوذماف نيالا ف الما يف ناز لع
 لبابا ىازليلعرصزوكرل يدعو و دوبل بن لايم
 اذااءا لاك ا يبس وبكى ار داك ل ئر ايس اهلا ريا نوكنإ

 ىداولاكبراغلا سو بص ال تنذو نود تو نايس

 تاعشرو مودل اعف رلاكلع |نائلكو كبور نا ةأماري

 ل غلا ندوب علا دوج الطلت نانو ال اينعابكورق زم
 يا تبا بني ب قلوه عدلا نال عئلا د اغا الظلال

 نإ يكولاريرتاب موب الر فن الطن ضك اف لاحم الاون كولا فقول و
< 

 ظ 3 , عن والى ل اهل نر يضو للا 077 لاو



 ايكيا 7 ب ثلا
 بس رانصدلال ل وت لأ الكير نا نر رمد اعلا وَ

 لنا بنون بما اسد وجو طر دق لولب لغسل 7
 هبا وج لن اق وسلا ذم ضنخلنلا كيل بم زيال لا اذواقمل

 ”ةدالم صن مازمف رسكعلاب نيو مالدي بس 2و اقبل توف عر اويالا

 نسراربال سيكيس م هد وجو ناك لاق ثبرصإي انعلا انو لنلاورماظوبس
 ىلز انس اماو يس امدصامديعإل امهمدعل ار نجالفربرعاماو نمد وجو

 يش 0 لزم ةزراباومال نيران نإ
0 

 رج ام الو اصل 00 نرجو نوب اوتو 7 :

 1 نافل +
 1 ا نلكتلان مذا زيزو ا دو

 ا سئ علا ميكن رجب تيكا ندد
 ملوث ْي سر ا اور نافر نيل اننا نسللأ

 0 اه لاكن ين 0

 الا ىو قا لاى ابصاو نو "ناضل ننال: و بلون

 0 انياب نيد مراسلاو امال كلا

 لاف نادر وتوني ومالا انكر بقيئالو كوقنلانايعلا ام
 21 نمار ندر افعل الب يزونلانابسالا غربال لبق اَد

 7 و ناكل نال رك ات سماوي رب يلا وكل و امرا طوب

 اكرر ديل نملانعنسررب ى رايح ندرك سلاف

 يو رودرا ل . ةنيقت 7 نسون بالنا يكب ءاص

 يجلي ان نلاو ةياورلارو ظومد الاه ريبجلاو ب يشل اك لمن

 000 ال وال الل وهلا ماو طراز ىف بقيد (كل ناو امال نود

 هداك هاا دسئج ا موو شاطم ]وقم ا فرز بع



 لااا ولو ترمس وصال لفنلا ٍئا دبع ف ربو ن القري هر نراك 101001 طيار او رنا قو أ لوولزلاب 777 ار كرك مالا ال لزج والإ لوف ار ررلا ب حاس
 ومنكم الو ويزول ب

 0 7 (١ ىوضلا,ايض اوم نول ال ونو اقرأ ابي بزمان وتم اموبل ظ
 ظ يلا تيهفزولبا بلك انك وقع طب ترجل اذ
 ْ هلام وسان كالا ةءابنف عر رو هون برنت ال
 0 بيلا تنورات تو نب انك اظن ره رمال ى ارش
 1 انساوأو ضو :عيرمق زلاذ ادراك 0 دمع
 ١ | لازم عيال ارماد اشعل قنا نانا بانك ةدام لل ان
 ب اال ببعد وو رعي مد رداعلا نبا
 نار بو لوو يندلا كج قمار ناو فو اضل عيلان
 2 روبل ورا هلا وياخادسا
 ظ نار روفر ردلابصاس نع يس دارس نئذدإب 2 كلا
 ناين تا لغو ردا شمل باكا 7ع ل رام وأد ان
 برأ هاربا عنيا اوصل نعدعب وتل الس 0 7
 يبدو ل ا نري
 17 فالى اءاضعلاب ياي ن اكاد هادا اما روس ان فات دهيم ا ( تماائالز اكد نر 6 مزاعم ذاع نود راسا زبي راسنا دبوس "| سم 2 لغد سانا نال لاهذ ب انو از و اضف ل رفا آ) مولا 0 ١ ١ | صان طج يلد اير وتنال انا ورع تام اا نول ملام دارس معن دم رز / ضترعالد ذل
 ' قر افرول ند اير هر اودع يول ةدلا "| ايفا 00 اوبإارب وا نيرطلا سم اووي يراد "7 7 انياب زل نا هيما ووسط انوا



 7 270 /ناوارطاعواىباروا لأ ثائر ئلرغلا زم مسا ول )
 نى كب لن ايلاب برت بوت
 ةباالؤ اى ابن '(ين يلا بؤنلما اذلو اوور سرع هج »ل واما

 لهن ندب ثلا بنك ابو اهيا جونا
 والمال مس الريال سدلانا لكن ال تدم يبو لسد |

 0كوب بزمن ض الأ وويفل ظنا روس ١

 7 يانوشل نب و ازرابل ينير ا

 لمواراو ل لربلا م 01 نب تلي مول ظ
 نايا 72 2 ىلا لاب البق (ناوارا را

 2 لامر كرد 50 1
 ال 0

 ع نب مب تساوي لماع اناسنا كا ْ
 با دبرها هاس طل ائكو د افلا وون ودل

 سرس رم انكلااذم سد اعوام ذغاد
 ب 0 ا 0 ورك اميلارأ(

 م ا ماو مرو 1 ةرابعلا لوك 0 تاو 0 70 ظ

 7 و ردا الالبذال اور ئيشال وناسي نحنا اف نوران لع
 نارا الاوضه صزراشلا ل ةدانل

 ذهن” لو /نالاد مسرى ولاد دايم مقا ةوارنلا رخل
 أر مةفلاسلال مسك اننا زم رء اداب لول يرو اسرق ّيباهدلى و ارسم 5

 0 ناكل تاما زرارة و ناو مابك

 "اي المدام نااار ذل ارنا
 لالة د ايس وو بس روق صبار يص ند انا ا

 4/0 انفو نبط قدا اهيا يعتالد أبا يافا
 نون رض كفروا الالام دك م الوعد ندا
 كرا مرلذ اك غاوا دف قوارير اواضصْا بلم الاؤرو او سابق

 0 يرطادوسةلادعو لاعلان مهيد ]
 217 /عايصارظن يتسزيلاىلا نال ووين داي لع انكر ب يلا

 لدعاور بي يص ئ 60 الا 1

 يح

 ا تح



 ٠ | راقي قرات ناك ةراط أن ونال ماع
 | قي تالرسالاى امال اهئ اذان اسمعو زاروا
 00 ١ ساجر وسند زامالا اعلان يعلو
 | //ن بد الادعاوا عيل” البن طل رف اول افتا
 7 | كر اناكاؤاذن كو هذ أوت نادرو الظل نك يع
 سنو د سل اس نال فانا بطء ابوطل انوع
 . كبل هكسلاقفلا ف ىكاد عادم الفاو ب اراد زئا زير
 زا ا ىيرارلذ تفالا وريم يرطب اعنا دياز فرجة
 وولد زو وعل ناب غل: لغالدا دبا فجل تينا نع
 7 يوتا شامل دك عب يرفع ريدم نابرعلإ ميل طعادرب نا
 ١" االول نادل نيب ال ثيم اي اندلاع دلما هارؤا
 ار بارر رفع ا
 ضير كلا سل
 | قرصا فصول اييبر يقيل رامبل مسك زنوج ردا

 1| لواط واو رسعب ور واكل فلاشي بغ زوز لوف
 ظ 0 و او

 كال ريترو دوت تمنس»
 لبقاء اوب نصور و ىكى نى معد اير اعلى وعق كرا والد
 » | كفرتوو عدلي سول ةفالا زك تدااذ امور نيدلا صبا
 نور الطرب نام نورا اعلا زياده تل نر ب فلا ل كرتدلا
 أ زار دقو عم ايفر تعب عل نسال ورعد نال 7
 ِ 10 الك صارزالطسا فوم كارل نال لوري تل بلف

 ش 100 47 هديعر طل فريك تلاع |
 | بارا سوره واقرا ني عزت كوادر ٍئاما نس
 ْ 1 تالا ضلال لبمال تان مورو ها(
 ْ لس واساكل اصلا لاذ 7. ننسي بالاول لو يارصلا

 10 هل "س ب ب

 ظ 4 وولدي ميا دل ن او لط ذم او ع علا حاس

 00 دقاوضفو الوكت ل انتارس ماضون ادا

 11, وزينب افلا قوس ماذا قرصا كدعريلاو ناز لاءرمد



 ا منال إير لارا

 780 را لا 0 1 ا ور "اواو و وبلوت ش

 طرامتو و كرلا 1 70 انراورل ءاال اولاق اذ 1

 "”اعايفالو مان 0 00 اونالن تأ
 2 ”وريلاز عمريت 77 كارلوس

 0 درا ةواعادلا ياا لي ئلارح
 | صش صاسر لرش توبا نا 1

 :١ يزال ةرابعلا و فنار واو كلذ ؤ رمال ديفا لباسللا
 0 ادا نر 2ك اعبر نعول ضلت نايف

 انك | زم نعت رول ناد ماجن لاول دعوت مالا ير سل دس
 ذكى ل ا غيل مول ردقل

 امازون ضلع راشد ازال افا
 تب اقزام رز ناب لك الدلو بسك ونصر كم

 نقولا رم ربما نا يلو لو مرر ولل لنا اواو ظ

 1 نانو نعوم اوى لع ذرمإ | يول الو عطا باف احتيال 1

 07 ] ضو ولو ناك يلبي الزي الكا انا ا والارضفلاو

 20 زازا إل ال زيان كرت نفر بكولا لأ
 هر ابمالاؤ ضار اورو وت ا دزه
 يغار ةيانجبإ نراك ىوارضالإا# نيرا موج ذا
 دولاو يهون عبار كذا قفل اريل وق وكس قهاطتس تع
 1 ري ىا'دكام/ الضو ربع لارعلاوا
 ئلعت عادلا ( ل وثق ءابلاو وادا مر ع ارسل (لادطو ,راادأك' /

 روك 00 ؟رابعالاى دك إن ال زف طعا وو يل ياوعأ .
 1 ند نيك ذلك صر بكرا بشب لوك كلا ةرابعوب» |
 لولا نأ دال ىو دعاريفاو شياو نم لا ءابشم/و زم ناةفح ا
 هزبل» رنا دظندع ةرمولاد ولن 0

 ابا ىاقازئاا يسوم اواىنافلا ع اواو تن ' نطل عيد
 ءاؤدبعلان عاب ا عارض لود تول شيال ناك يعم

 نال كي ل عارمرلا لفل با لزهر مادا نى راو 2-7 :



 1 جاراردلا لصاضو المع لو ماغلادوماغن'مغرأ“ سا

 ا ا قوز فارم رن ليتنا
 | لد قلي تف ااا ذل ونص ذاعيديك طع اه كف غش

 | طار غلا كى فايا لبا تو دول عظودقعل الرول ل عر
 .٠ |هكروو ناري فيلكو فلاي نمل عينج فلا نال تشمل دبعلاو ا
 ...هاولوررصا ولذا كلر عربلا تمدد بعل قاس ريق ياو نفانيف
 ١ | قا ليو كر نانو موعد وسدد تنسو يشل نعل
 رسام لوا تيرم اىتصو نا ةر نسا يف كلاب ناو تال

000 
 ناز زيا لا سدر ناكل - 0 ) / 7> :

 /للذ ل عون تلاءالؤك يظل أو نع كلذ

 بعير يولبرلوقومال ناو ن ليلعب, د عم
 وول

 ش . الصار يد ل الززؤلل ادم 0 رد ابض اصرفو رورو ىلا ش

 00 ظ

 ديوب نارءطلا |



 7 ةاوعم راو 7, يجر ملا 0
 ظ

 فان نان كك طع ري ا كم لول وعلاق

ايا ن يبس ا ار دطب وكيلا 0-6 03
 ف

 الا ف ث يصار عزرا روحت لوف تلق نطل ف روك يع

 ءافكل 1 0 نمزوفا/رعتأ

 0 تصاوبر يبل وصلاة مد

 م 1 ذا موج كاذب !
 لَو 0 6 /ٍ

 ٠ نفراتتسب تانج ويلا 0
 بلان حب وزيري نم نارك 71 2/0 راسا زمور مالك يكن
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 : 0 نافإ رواددعو تولوا مسيل
 20 اصاب فواد الولاد ولة لسسنلكأ
 2070 ذو ٌثراول مورا لما يس هر كرولاول ! ميما



 رع ادملا سيل فهلا تلي لتمر "ا 0
 7 مو نان ه مر قتواولارماد
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 راض اري اطواق | دود مور 20

01 0 

 داض/ودبلات مترا زا ل يسمو غسان يلا لابضل فلم لأ

 راء ىراهعلا لولو نس وزعلا نار م قورفلاد ارا

 ماير شيلا ءرضلا بق طرول نمد عار كر ضنا تامل ب ماس هن
 نر لوط ديوس تالكن قا دلالي بناورنردالن |
 كل ل تاور ف عنيت بغار امو ربلف ش١ ١

 'كاررؤوتسادقلا وتو بشد زوكاف ير 4 و ئاكدزبا ينس :

 ينال سلول تنالاع نافل يا 0
 ا 07

 0 انوار ضورعلانم ورولا لسيما رصءأ

 ا ا ا ل كابالا ةررللا نس |

 راند وتزعباب سبت يدع ات
 مالو وضم انساب اي اند مال نشل

 نكن عش و ا ا ١

 بمحو ل و 210 1/7 للا /ىراوؤبلا» 4

 هطول ذبول قفاولا تعا دب نيك زم رن ازرق
 لالا ئاما/بماسرنال يوتا م رئراضف لو

 سان لإ ايتن عاو ويل اراومل فالتفالاأ 1 ا

 راعين را جرار ا طم نرلاظفلمأ
 ا نرجس دلابسص اسري تلال لد اهبل نم

 بلض كل قو دادي 00د 1

 عا



 ا مسا
 - حا

 ئ 7 01 لاجل درس آمل تالا تلا

 1 ل ازا ملابس نار ةاطقساورلا قو طلب اوشا ا
 | الملاط لايق راونل جسم ركولاو الث تفند اينو
 8 ةرايع وضل مضلل دولا تق مزيف ظن لاذع
 (ز ولا ب ماسر 2 يافلابماسرناايضنش لعلوم
 . قنا ةرابضوأل اناا اف سفلا لوغل الانا يفر ناؤ يل نزلو يلا

 ٌ ادمان تا ظ#ب ام
 |: ١ ذاك إل صجلو لر كوب د لقال عااد اكل 7 00
 رولا نا ى ريالا زيلاراورد خيب (قلي زلط ول نلرملان ذض
 داو ةمبضال ا | ء/طلارمرىتسونيرلاداغيان
 افلم د لوف ئادما ورش ذك م اد ارهالا ب موا الوابل

 اماكن مرتو ما واكل 0 "اد ؤريلا غلاف العام
 1اس نال وهل تناك ذاع, افلا رول فلا
 ظ تيفو: شا زماد دو: ارمل' 2 عواد ابالي عيب اناث
 00 0 المت لا

 | زلال لو نلاقي !عوري صب اذ ناك 2 هاما

 دب 0 لورا انك رايس ل بأ بسك ناراظلا/ نول يمت
 !ءاكدماودسل البان ( نابع نيرا اف رصا,لماو را

 0 نبا لوبان الف نيخيوا ني دبه ناو لل اففازم
 ٍِ 1 ب ابا
 0 7 وسب موف اب سولاب كرف فاك فذ

 | زمام ةرابع نق نيل ةعبنا بتنا( ةدوجو جر ةرك اذ ظ
 ارز نتسكو دوم الاوإ_ ببنى لرارفا عب نوربوىسولا للا
 ل وذ زينا اظن نيا زالنس الرا
 016 امد "ا اوال انو ءانغن 0

 7 !دساءاصرق بع ر كي كولادجا راما الاهات
 العاب عيل راق هس رد
 مو عاملا ووزيمم ل ذك 2012 2 1

 [ اينما زررولا نب ,ىالزصا الياكيا,رألا« كلو كوالا نشل ا ار



 وقل جسم نرغب مادما علامك عل لاي
 ووصل وليف تلفون نايسسجيدرليلا عمون نبك
 وكلن قطو نظروا كم داي اكل لم

 اا حب رج +
 ول ارردلا بحاصص د يلو ع تافاضبال افعال لولوز

 تاو طار ذبحلانوكديافولا ةرابيدعت ع اك دعاالب وكري
 امامك عبور وكتب امها ابو شم يتسول لك اتيشاؤا| ٠

 كاما ربما ظاوةعل نيب

 دياب ال تلف مضالا ميو يطوف الذ اريك
 الامال زب عجب دوما َن الط ونجا ينل كن
 ا وودي مالو

 م !رلاوارلا ايمن م يجالوصوا هال كلا د يقلك بادر ثيرق»
 دلولماوربدلا »باه ص نصا صلب يعل ييصتاماو تال اغا شعل

 لالا ةرابعلقفاولا بالاول ذك ذك يبول تاجرا
 9 مالى ولات ومد جاوا( ا لبق نول زل يطول ٌمهدصبل نكر ار

 0 اوما راسل لب كن تأ كم تلا

 تايعل والا تكور ودل تنل يل ياعسل لهوا دلك عد
 اصويفر وجبن كك تملا ودنا حلاك تسلل سك اك ىف
 ءاميريلعا كنس ناكل لال ثنا وين زضغل ادام
 و, ادا سماع نمو ابرام تلق ةياعسلا :رر ولا عياد قب

 ادولف رمال كيفك نكرم دعس نا

 لاو

 ملإ م يسار
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 جانو مرش بر لدار افا عنف نسعي
 /النماناد فوت غل كيم كؤ و اوم ناءتا ثيم
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 ْ 'لزفدق يلو فلن مبث لبق فااو هدلإن ىلا 1

 11 ب روق لزم 00 يعل ظ

 انو /او نلبس ثلا قايم زمالاةدافشت/لمانم
 1 1 يور د تلإ بمس لإ وادا ل كلا

 ١ 2مل ثوان لسانا هدب كلان دربا شم !ىلي
 ا ىتنادطبزصولاف لإ نم قولا ال نب اضل ووو رلا لم
 للرب اها ولى افرك نادر وقى نل إ رضوا بسإ
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 3 هل ىسسلا لبان ماوس ظ

 ولا بنورأل نافل اذلاو ينك نرردلاعظةدابعلا
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 انس ريكو رضا ونا لاف نعص نوب ذمئىع ديلا
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 حجج دوو

 يو »ادو شيلا نسر سس فرن ندب ناد نب الك رس نوب
 تاكشن اهو يذلا عرس تاع عجاف تيد تلف بد

 اسم ور صسة دانا ودار نربئاز كرفت ل وتزن
 يتناك فلاب دع رنيسل دهوك غدد جلدي هدام

 راضون نساك شا و طك يشف لكو بلد
 / هس دل روك ى وست ا// اوفس نا عجاف ريد

 0 ميزي ركاب نمسا يد وبا د ةئررصم
 ا باو ريل
 كلل لدا دخلا إي فاو الرسل اءاروُل ا

 نظف فجل ىرمد ليلعب مزيل تان اعف صل ارد
 الفوز فاز د ةؤرعم وعما وداعا عوزف نم ناس مادبا

 ل ءاتساكا ذااكراس هر زيبزلا ف ذل وتلا ه نب نسى قب ثْنأ

 اما, ليك اسانهابىعولان اكاذا تر اصو يذلا ظفل دم
 / عيورملااذاد لون عادل فراق ع يزتيفو ى ارم عرابى

 رح مس ساكس دعه مس ل وضل اورد ةياريبلل

 يارملا فيل مزمل دف رق



 زا زالق ربع نكون رس 2م
 لايليق ىكزرواحم تيد الو مودعس نيران شاك عر
 7/1" يحسب دف سدا دب نال عسسل وفد رولا اصول بابل زك

 21000 الا قرن لادا وديا لا ملوق عاملا انلدفشسل وع ْ

 | يدلل نيبو وو سر ديورا ونكت يلو مولع ا بانالا
 لكترلاي درا ارمادا دين ديدن فن اليسا
 أ ناك سلو ريل شابريواول علا فيصير مرسل
 والجان إنا ديس عزو انا مررنا ارارك روش زل
 الدولار نول يرسل العذاب عر اتيت ف تيلان لب وطما
 00 ةلمبسو لال بقول يتكى اقرا
 ةلنغا سالو ل, رول قص ئلغاو عرف اعل دال نار الا
 نيل اودسبباو اء ىلا خلال هدعل قول را كل
 ل ررلواو و ا ةرابعلاوزبم لوك 1” بمو ور يوزغارلو 7

 ترجي اوسلو نييوطلا نيدو عسسل رولا تلا نا ىف كاان
 ' لدا قم ويو اةيمدزينت رن كوبر ذ اكون مسيتباو تش
 | كيبلا واتا نولي وم
 . لوك رك نيج بجاولا نكد علا زيدل اذغل نادعزيشلا اول يلا
 | فلل ةفصر رجل وف نا رعود اديحل دبيان نسمع ااا
 الويل ث حويل عطوعسادقد مور نومولل و صرذلا باسرع
 رب مارب خي نادرو يا سايت مد فلل جب كدا
 ظ 0 الا و 7
 مار كوي امولاد جامل ال قفاوم ثلثا ربا ديصو لاه نار يبخل
 | ةخررد اعالي تأ فو وقل عوج رات لا
 كالا موز نادرا وبر تسل اس ذك ء مف اضن رطل ناسوقلاو
 بنداوعرلال ا ديلزم زي شلش ذغاناد نبل يرون يعطر مو غن 4
 انوا هنوالرلونمذفا اعل نان عال نمت فاو ثلثا!
 1 و راهسسسرإ | ضر تروصو أوسا رؤي رم دفء ياسو فص بار ع

 51 271 ديوك كت وبرعإ 3 ٠

 4 3 اريكورلولاث لو م
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 نواز نوايا نا اهبل ومات راو

 ويسمع لاب, رم هن ناك ادار زيد وصولا كدأ
 رو اثر ول نوي يبا تميلادكى دكر تي
 'لاعا زل ةيبرتكنمزفن شارو يف وانو رقم ا فءئ انضالا
 قرش صرنا ىف دلابعاص دف عزلة ييرط نيا نا نشا
 رك ركئرال بوسع ان ع لوك نمل تلوم رين يف راوكلاو ل فول 37

 رسبت دال ليسو غلا مدفع وا عتب يع زلنا فايا
 هيرو نجل نإ هدب تجابصولا ى لطم رث نايسلاةياعرارف الرول
 ناوموااذ 'ئيجلصزس ل يب ناد فاول ان اكو نيتزلا ب عطاكرتومدعلا
 م دق تول مؤدب رولا يسن ماظلا اف رتومد جي مبعد ولانها
 يقسو ان لد نصّ دوب رعت يرش ويسمون مااا
 قايدلدملان ل ىا يجزم لكلا قدشم أن لل وصولا نم ددعو ديول مدع
 مافلل رص ) ةداقاقوبد.اوول نعد كك ادم ظفار وصولا دمي ئسأ
 ركن انااا, عرب د فابعلامروعوم ا دال ل تم |
 افا صرعل بعل ئجب صو ادق» ربع ف ناب شعل كى ايثا
 ءافاتدلب ترسل نيردل ثراول عايف نيد دمر ظنإ لاق نا يراوغ
 ولا يان نوط بعلا الروك سمان عك اردد ' حارس ماك ودلع عع اخ

 ءراولاو رق نايبلاْءاع بم اصإ ام دع رارطعلا نم "طل وم ٠

 نولي فطام لو بلا ىوسلا» ثلا نجس ري الما
 العاقل مصخلوعرلا ولا ناهس نوصؤم هدا جيت شسرلا
 يس تمار اور بعل قحوتعلا نال, ماظن فصلا نعد بعل ازكو دق
 لوزا طر ل هالو ز انعامدبيؤداد د مخرب نول

 رارالا مى وقتا ث راولارازوا نائيهل ىف 'نيدل رافال" كال دوق 1 ,
 يدل رافال نيد يلا ميلا نص و لوجان اق اذكت '
 لكرالضلالا رووا عزب جنيد ى اربد فلاريع علمي لامخ لل |
 رونو ولولا (هرنعو دنع نضل يزن فاللي ها تالله
 كقرماول واذا نيب وت بر اقاذل صولا با رنا وزمان اكره (

 ار قالاغ بالة فنهبيل نلت الشوق ال ظفر ةعاواما

 ههه

 و

 عومسصوجص



| 
 ئ 00 ٠ يامل ازا ْفلم بسمع لييسإ لا 0

 0 شلل ة كيش تالفد تاو افرول انشا اذيراضوتسسا

 2 : : لاو المسلسل 5 ارامي نوط الذ 12700

 ٠ اوفيس م يرقلاناورجغ وسواد لابراز ثا
 ا ولا بز مز نكاد جاد فراغا اذا هس

 .١ ملط رجاولو ادم لاق, ووصل الايمو وو فلا
 )| ةيولافشف ل را لقوا اعرب نساني يتماتال «طلتتسلا

 ٠ 7 فلا 7 انعام 7 ارا إرث ىصدارقو ةدصو مل ا

 00 ور هفضل ونون لاو
 لوز أ( يكس الو وز لاق ذا جس بيمرعلْ ار ولاى اور وفا

 : نيروبي /اظفل ىرعااربومسيب علا نال را ىدو ل امام
 ل يارملالظذل نم لكما نسوق نال متزلع الرو

 | تصر ادع تاو لايك ناك نماهرنشو رن انقاإ صو إووالا هدام

 8 1 للنائب وايضا يصرلا د دبل وألا
 | "مر لأن ايلا لوو اولو وجسر اقدام باد /قفادم

 تيل اكسل ةرلو الغلق دوت نكسه رويال هش هن
 هديل اس نكس ازريودعاو نبك اوف دز كوريل
 | قوزل لولا باق بصاسر اسصارس عرف وذا ونو رز فنص بال وق عالر
 م 0 4 نو ع الق ىئب لفلان ا الا
 8 47 ا ضا ايوريرر ولد ركود الو حو 0 و :

 ٍ قررا بماسا اردد لوو الا واب ا
 يمانهف فايل لوانبفزف الي / ناكازا لال اق ثيعاناردلا

 لاعلان ئالل وتس و دروسا را اضل عر انفال ْ
 0 ماب ريصرل لوس مديل واللصق هللا

 5 ار لكن أمك (الاوروكدل امسي ص قنا
 قال /ملل ارق وسلاو ]و نلت لقوا ليش و كاودبق رز

 0 ملزما ند مو نما الون ظل
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 ةفاضواور 0 ا
ك !باسي اور دات تس وإنما ني مالا نسف جيب "زار ظ

 لو

 الفوز ركل نم رابعا زن وكيك خس نصي ار فاول

س 1 زكريا لرعاوظفاير 207
 ذمأوعايطالاو عان

 ماسر اظل را فلفو الر ْفلا
 بو ةيمولابإ اروابعالاي ادا

 راو تاك اكو ادكوعاسوب د ويعفو 0 ظ
 كاف ركز ثالث: كا كو واش 1ع ةرابعا ٠
 9 اهني ورب ابصاص م عرجاء ي قران وأ ظ

 4-2 قلل و رُسساص خر لكريرصولا هال ى ار يمهوللِ رت نب قولا 0

اطر سك وكبك ابو 0
 اللا ال

 34 ناد ىنالاد ليونيل رول 2 ظ
 نأ نوال ى صولا د نيو هدفو غل لابال ايلا اعلا لاف ثدنلانم 1

 قئااز باني ريب هرمدلد او لاو ممو كش غرتمأ

 يقتةاملاف مدلول نيميسبفعثدنلا موزي نك داذلا كس
 ملف »و ف 00 2000 زناوصا

 ”نالكى ا جاولاو هذمص تبناه انف عسل ىف ىاامميفويبل لاف صكرص/ل الإ

 ضالة وكف اة كعضو اعلا تجب لكن طواف لال
 لإ زو اف ناني نعلن ذر نرس تعش

 يف هدو املاك كوت ف لإ قا خنلاكل
 جالا ترولا نادل ى ا نمش 0000 توم تنفع زف اذارمال

 تنال كقربرصؤئا ور علا ربا ثرروجسيروي رمل الط ة يسون حش

 0 ممالوإو ارو خرا فار

 [رالوا مدلول ارك ن وك 1

 جلو 2 عسب رابعا

 تطوي وو زكءلماعل مالو فقول الو ا الو

 يلب ردو عيوهفوا بر 4 0م عع
 كروي انعلا اذ ردك اذ دج ردع مو ل ئشسألف ئُشسر ب كنب ل

 فق اددصان مؤلال ىل الا ةرايعتيمول كأم دئعزيا لونا



 0 10 يلا ا ال11 الا

 فلز ربب سعد روتي بات ولعلي اا نصم النادر وكي شل
 | اديشن فر كسوم فنيه وسلا نال ندرلا يطا وك ا ددنو
 - اريهسلا زارع لاء ىطول لالا نرد لمالك ئه ةموبس هج

 ملأ كلا :انعلاي لم ازلالا يطول ةرورطس نب وعدم عرفا رطما
 7 | ضابعإ 0 مايرلان ال
 1 11و نيعرازسواهطموتبف ل ووئئابا مرتع وفم ورم هريسو نا

 / يم

 017 ردو رنا دع نم الكورال نكي بسؤال تقال

 / م ٍ

 ا(

 ١
 ١

 ع
0007 
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 11 الالغام ضل تناكالا هدر وناوي لكل قالا
 1 12//دلابءاصورم مو سما عاجلا زي اجو يرحل اذا
 ٠ ايار ل لل ةواقالابروصتل ار ني عسر طل يصولا ب نيمامالا فال
 1 اووفاراه ين يئداوس اع دط موتا مد سشد / عيال دلو لري موس
 ا ١ ان مسرسل ورأي مانو يارد فولو تفرغ اكو ثار ل اف الع

 0 12/1 لة تلعن دلل ريسصولال م ع مهل صرب ا دل ريصولا ترو
 ئ 0 | ساما ولا سو رسل عب نإ عصرا يال ضالا (ءسل ف

 ١ 1 اسلامنا بمن يينعلو سرب ناالا لوف اوَنالإ زويل رامصمالا
 1 فوريفر ودتزلا سرفر انتا روصو سد اوبن ا نحل فدل نع
 0 | بز يصاب انا عاملا اهلا ل يلاق / ةعرب ىئذوبرر نصا اجل
 | والا "و م يس وراد لعب ليعيد ثاوا جسبوراو ىئرلا

 نع ةزئاصرئر لا ديمو نا نيجلرتر تروي سلا ل ئاماو مرره ذم وم
 0 يم ا ناوي رع وثوم
 ويتا ه عساك فاوبوم دنع كرير لدار تكسيالا

 وتس وبراد عندو مرفت نعي داسيا لزم
 يزهو وق يشم ا مرر باس ليف و ريب رفد قرارعلا نال نك
 اوت عشلاودواوم شل انرمويوتسو د ركع ناوويولا زيه رورسسل
 سس وسلا لبو نب ب الع نوبل ا مو ٍءاربالئناولا

 يدهن نمو نرتتلادعىايدع لول او يتسع
 هلرمتبربزبىا يدهم رمت د وعدك لابو ملا نوم سموا

 هد اهبداظغل يكل رك رد نسربوب لف دوق جرت زربس
 قومك ارا ار, لفلا ومو روضو دو يرسل ويرد صاو كو فس



 ا 07 م نييولاصا ا 7 وز

 ىريلطو يو ءاضفد وضم أ تءوصو يق مولا باسل در وع ا

 انتضر وكيع بزل تفوز »لوما 0007

 ' ئثال اوصل / ن قاوم والك علبه صولا كلذ نوكويعن كلا

 انيلايسو 6 بضروور 2012170 اضفلا ويارب

 | رار باى ا ةيغبم اصلا ادع لوكا النا نال ل وصلا اذه اين 4

 انك ما الدع اوبال نا قالو لزم هيمو ازد

 | ان مالنا ىوانغلاىف الفن اوى إد يف (نلا الب نيم كك

 اسطول لاب نسور لم ظ ا ْ

 226 لامس 2 و ا '(بوص/ طرا ظ

 الالمان رك الرول اق امري 01 ءانيمو ان لذ د 1 |

 سور 1 انابتا نكاد يجي ال لدعل اهل زن
 فلول قرم ناك اد سرا د بكل رصلازظغل نارا !

 ساب ماصرت لكلام تلو | ْلااْواَم لت خمادعإ 0

 يح

3 

 ين ةنرضلل الاون لقت يلوا ىلا
 فاقزنال بالام ا م ةرياغصلاوراهضلا

 | هوك مرن ا 7 ركل عنخ لل اك 20110

 ١ 20 لامك رتودشع الد ىتنولل ل كورت ءرتومدطع الو لاري

 موو عارم 107 ير والا ضولا لزم فلا ارق ىو رف ءاصو

0 ' 
 200/و ا 'توصااسيالا اس نا

 0 تويم ثراولا لوتس تا راع ترول

 1 عفو ناو ءاهسطيل رادار وتس 4 رامي

 ظ 0 ايام أنار اودع و
 ظ مسا نماوس باول فاول انا نا اوصل ميلا يا

 لول فول قبام ثلجي ىتول لت لنادي
 0 'كاففك لولو رس نسما ال

 االول نال اهصواار رك رول ن وكبر نب كك "نبدا قزالذ



 7 اورو يل سفح راغس ْ

 ظ 5 ردا دل هركك فيا يأ احل اذوب ول ظن كف
 0 ا رو ال
 ظ ليسا لت ابق ناكلاد 10

 00 تلاشي لانكم ميس

 داع نك وت ظني ريس وا غنم داو 0 7
 ظ || م 0-0 /ى ا اقلط
 00 0ك ناونخ 00

 ٠ 000 5 70 2س الاد عيب ثا ولت ئلانباب نع

 انزال وال ناو | 5 ا الرؤصلا عد عإ
 ظ ارو من ناو لاو ثضُو ل اغطاوطوالاد نهال ربحا"
 ايتيعلا دءدس وإن وز د الو روث سولو ايفوبم ا رولان م يع

 رافال نيرلار اتم جن شفير رئ انك لكون وقرا للطب
 00 يارا نم يدوم اص رادو كا نازي و ارعلارابدو ينال

 .٠ ولا فك فنرنع ةراضمب ل جانا در الس لفسضفوفما
 5 ايلا رنلو ا 1 "ندد اليسير (قرصالا»
 ا | ةارا فريد اووسم الاجر ملا عاما لارا ةرتناومرل الاوت
 0 )| الو لوى ةيرايتلان و داطفحيرلا ضوفل ار بالا جي دو نول ياس
 ا لتسلم اص نوب لدار ويال ,ا ومرض اول تلال اووضولاى نصري
 ري افطبوصنمو# م فقول دش ان اررزلو روهيواملاطاذل
 أ راقعلا لد لونونو١ نيل قولا نمرلن ال قولد صل 1
 بالم 206 اندلاع لول نكي اكو ناالا
 ف مرا و راش هول" يال در اهعلا وسام ى ا اوس ام لي بالا

 بالا لو الوز ان عل ىوس نول ويل نا ىو المقل
 ا 200
 ظ يو نفاولب اوسلا, نير هر اريل ةروجو داري( ف ةلاحلال
 ٠ 4 1 ايم يوم لن رموش
 نر وثنإر الاذمو
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 ل ارو

031 

7 
 ١

 ا

 د



 0 '» 1117177 كونا لا

 د ئضوللر يول ' هرب اوت مرحب اىد انفلات

 0 ادالوث و 20 207 /

 ملوتطافس إيرز 5 7 نضجت بث دلو وانغ يف علا

 4 رن اد تلوسلا للدار توين يمال

 رج اص باوصا نو ماكل ادعس انو هر لا رلع بسر

 0 انمي ل راهو ال نو زين اككذ ندللو لو عشر ١

 7 مالولال 2 دكا ودل اور اعل اوا بالا ”ٌورل 2

. 10 0 1 

 أرب نور بالى اووعل اء فشلاب ابازكاو اما بصاس وسم ا

 ا قرابعل رسول لو وهرسكلار عرب لا الار و هاري امرهم وفأ ١

 نقاء نري 1
 ْ السبق ارب فروا ا رضالاك او وولي 0

 ْ لال فيل ثول ايس زوي الث لونا م نلرودلاقأ َّل

 ١ اد اركي وضول براين انييدل زياش يالا ريشا 0

 نايل هت دي اا نر (] م

 قا غال رك لد ناجم منال ةوالاو يربو 2 .:

 ' ونا يكونو 5 نثر ينرزفاوضل ظ
 هدر ثلا ىلا مريع ال كر ف مف اةس ع ىلا تلا “ك
 اك رو طع عادلا ب عطس كوت خيا خيبرلا سي 3

 ٠ بدول فلل براد ا نا زازا ملأ |١

 | لدو/لعلبب/ يي زم ركن يبل فاما ول
 ناصع ممالك ل رضوي كلان !رروصول لزم
 ٠ 0 يبول اهم اه ضوا 0 الرسول ر ادم ديو ل مم

 البلبل ابالاث ليقول زكي فشلا زو نر ءةكو بنس
 اكمال 0 الو ل نون يح

 وز يدون عيل نادل باد وسد نموزظانا
 ظ ينزل يان ا ل ةرابرعل امر 1

 ًّ 062 70 "انور و نوبك ارو فلادوب
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